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 زر تن اک
 یگاقلا بح اص قدر افت یانو رم تب روت تر

 : تار ترول و ڈراپ عأمحالارادرماج ٹی ما 1

 کنی ںیہ پاش لوس عحرط سج رب تلیضفو تیبا یکن امن ںی نوای
 دوو پا ےن دن لات ربا شر بالا نج عت رح انیس ے یا ءںوہ رپ ترایع
 یدنع مکر وما مسها نازی رفع« ترکی راج سل ڈرآی راج کیا یب تفاظ
 اهاوس امل وهف اه نمو «هنید ظفح اهیلع ظفاح و اھظفح نم ةولصلا
 اک ا ےن سج: ےہ امامت بس کل مت ید تنے یم )"سیا
 کلا نوا کر کتا یکن ید ےنپآ ےن نل کت مواد لاروا کت لا
 ۱ رو ےن رک اض زی گرا اک تیدروماےرضودددالع ےک زامندایدرکئاض

 فصم تافینف ے یل رطرط فل روضوم نا 10 رنورپ ےہ چد لت فو تو

 ۔یگں یر لو« کمایا ءاش ناروا زور وچ روت
 ددارب وج ےہ یکی ره کیا یکہیہذ سس یا یھب“ زم ل لو لم رگ

 ےن فلوم سیم سج ےھت کر اپر گم قالب تم ات الوم بانج مر 7
 ت ات تا کی کے را چ جم تشق اک مارک اب ت لک امن لئامم
 یوزر هد ہے کہی کد دوخ نیسرا ےک نل اخ کت یدافا دق لک

 ماعد اخر عمق شال عد ورا
 ترغآ ارز نیب تے نیت اےک ساروا فلم روا ےساہرف تم ترم
 آے

 لغ ی اق ور فرج
 تارثگت روس لوڈز اپ نامحالارادرعماچ لر را

 او ۷ اجر عاری و هتک ڑ٣



 -JAMIAT ULAMA-E ا اف اما 7 مج
MAHARASHTRA 

HALQA -E- 01 ای رک یڈنووگەقلح . 
 سس ا اس ھا یس

 تا ضا
 مری تضاد بحاص مامر ر معا الوم ردفا تر حی کو یک

 یی ژوور تم ءالع وج یری رک لزج

 و نآر ت ت شیت رو تف نل م وام کہو ےہ لکا کہف ترم د ماقم وج سی ہیر شی یم السا مولع
 روا سو اس ےک لودنب نجس اتش ہہ یل در زن تک کبک اپ ہللاددا ےہ ڈ چپ اک ثدع
 یتا چ م کای عم مکا ج ےس ہ٢ ےس تا ا ےک
 2 -(ے ٣۴تر شک دا ء)“نئِلا ىف هی ری هب هللا درب

 لار کس ناس فلسروا تشو بت ج ںیہ ےہ د جے انب اس کاپ الت ددر .....
 ۔ںیہ ےد ان اضرف کاش نک یکن یدروا رج کری لام رک

 رز یگ از ما برحو دیتی نخر ٹا فرین بعم زا اس را اهن رگ یارک یز
 برهم انا تبام دق لوت گتقروا ٹی دد نر ج ںیہ ےس شورت هیچ نااےک اھت

 ےہ یک یک شی ارتا لل روا لا کر ام لا سیب اللر لب ہد رک تم کپ آ

 ما قاچا باک ےہ یر روط اخ ےگ لب اپ رک داقتتسا تلو ہک کول ےک تاقیلعم اتے اک
 نگر کوک و شا« ایک ب اصن لشاد نبش تان د وک رک لئاقت ا بان هچس
 ےس سا یر رجال یک گی کب تاک د لار روا ںی اھ رکے ٹپ یم لورچس یا یا تا تارک ےاچ
 ۱ ۔ےرن ٰلاخ

 یتش گا کیا وو ہا زا دات تمالاکت قع ےن کاپ نڈاوکا یز اقا ل اھت یز مددار

 را ریاست اس ےک بسا ا یک نایب د رقت حاصر وا ںیہ یگ لقب حاسم یگ دم بام اکر وا ںیہ یھ
 ۱ یک کسا ےن ئاچ اروا ںیہ یک اد چکا واخ یل یا دوا ءےہ ازان یے دتمددد لو ےت

 وت ام دخ یل وا اما« یر نا کا کے ساعد ایک ف ضا ایالت باتو بت کی ایادر
 ,“میلعلا عیمسلا تنا کن انم لیقت انب رس نشر کت د تردد دوا ےامرف لوت

 ۲ اقلام امر رص

 مز لالچ ر٢٣ - یک یڑیو وک ر گی ادیش



 مر
 ۱ سبقت هی یا رپ اماده بم اب کی ماما

 گن اشرف مالعا برن شش ےرداب ےک سج کوا یا اک کت ایج چ

 روا وہی ینہ یکم السا یہ د ۔ےہ ایمگایدرارق تایح طباض ےس اہک جو مو

 سا کت م ایت ےس ںایع حر گن زور تقادص یکن کے اقرب نولوص ملحم
 ناچ ی نرکل ٹکر کا کس کت لاو وکٹ الخ تش اسد روا تاش اخ یا لوک

 زنم ےس ےس کوک وک ا تع اج کیا یک ورانہ هری روا بوک کاپ شا

 ج ےہ اا کیا السا نید لا دپ واچ قدر عاد ےس ےک تما

 اکو ہہ لوک ایا

 حر فی ما رانا ےس نم ںورنب هویت ردا بول اےک کاپ رثلا

 ( یر رر لیکن ماما را نر قشم لا مر گام ہیلع لا

 مصر هدایت لاسرارب کیا قد ص هو اپ اک ع انار تنفس ی لا ںیہ تصرف

 لگارو ریل یک ماا نور اچ روا ادآ اچ نش اتم ےک ریل کم اما نود اچ ےس

 کیٹ احا وے ایکن جسد رانا کوی اقا یکی ثیب دحد نر قت

 لا یم لا ایکن ایم یک ےئ دہ کس ےس اولین یک یب دحو آر روا ںیم یر

 شک ںیہ لاسو رعت زوا «لا لو لوکی ل اخو یر اقروا ۓارو نی یک

 نا ےہ اتا فالتقا یک لو لوے مو يا یک ی لم تاباور اقوا

 روف انشا هو نره حاوہ فا ایام مارک ئا سیم ساک هد رت ںیم سا ےئل

 ا جن رکا بریت فور لاک یف انشا روا نوت کے شر کم

 قراس یم لی ہیع لا یل ا ار وا تشر حلب تما وت فاتح ہو کلب ۓئاج ایپ ماش

 کہن تاب اتکا رسم "ء0 رہ کیا ہ0

 -فالتا کر اشورش

٢۴ 
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 کروم یا ےہ سیم ںوھتاپ ےک پآ تک اس
 هام ا تپ رطاکزامدرکن یب ںی یت کے ایک مرا ناپ د بیت ےن مہ ےہ

 مطلوب ےہ لا ےس کرام
 و شیدصتوکس ا :ے ناوم نیم ےک زا هرکس نیا لا ناوضر مارک باوا
 لر شاروا سوکت قت انی درارق اتا ی قو لر وا انہ ف الغ تایر
 ار او ےک اد ےک برف

 طب وھرامقنخا ےل سیا ے یک د بیت لیک ں وی رند روش نان باک کوچ
 ےک لار شی ے ےگ یکتا ارت یرورش ےک زا وا وب گر
 لا بیخ لا تخ ےک نان سر یکل لر ن ونس زن دب
 : یه ایک اقتاپ کز لاو فرص ےن مہ سیم سارا ءےہ روڈ یش اگ

 _ںیہدوجوم کا یم سی ے ایک گاد قے ےناج ںیم اره وا ل بی
 سا فدا نام قتل بسم کارا

 “ مشا ےس تکرب کب اک روا ےئام رف حارام ش تیمم کلا یش رپ روا
 ےریمروا ے ےک رف لوو واک ی ریقتل لادللا ےا ۔ےئانو کز امن کپ وک بس

 نام رذ کت ات نا

 یک رفا لا



۳ 

 تلہضثو تیا زا

 یارک جہ تدایح ناشلاپ م” یتا امن ےہ نر مش کیا ےس شش مالسا عناکرازامت

 افترا ناش تست زامن۔یگوہ سی جارح پشر لتس ار ارب تیفرف یگ

 نا انضادخروا ےہ ن اتنا ص الت تاداح م اتے ایل ےک ےک وہ ےنوہہ ترطفو لت

 ےک تی روا یکن ےک سو زوهشن فور داپ زے بس لم لو انا تسزپادخو

 یک اقوا ےک لا «تلیضف کل ا ےن تعا ش یل یاروا چمن ای بس

 وو اکن ایب ےک ںوتتھشر کس اروا لقا ونو باد آرا ناکراد لک رغ سارا دو نیت

 و ترایموصت روا ایکس کل ےک مد کت اعاطا و تاداپعوج ےہ ایکم اتتا

 ایی درار ق ن اشن یز ایقتاروار مش نی رت یش رگ رچو یک از ایا

 یک یل پز ابرار یکن مز امن ی کج )اے نوت ید زا
 تج زمہ ثعایاکاضر کلا زان ےل رز کیلا برق منع کت ںوھکآ

 قوس لے انے میرز اکت اچ ےہ ںی راه روا ںوہ ای رپ زامن ےہ ہتسار اک

 وکی زا ےہ لگن دم ی زاغ چ ےک رف اکر وا کے اور ےس ںوماکے رب زامن ےہ

liءاگوہ تصخر ے اند تا ےک نامیا ی زامن یگوہ بیل تععافش یک میم  

 اتوہ بیشتر ا قر وا نوک ےس زا نام ترقه کر کر ود کنڈ اکں ولد زام

 ۔یگوہ بین ور یرشزورپ وکی ر اٴ ے il کار یز امن ے یش را یر ت منے ہہ

 مرگ اڑ ہد ےس نوچ زرن شوج ںیہ بیصندب ہد ںی یر زوم امن کیل وج



۳ 
 ےک ںورفاکےڑب ےک فلغ نم یلاردا نوکرفہ نامابرٹع اکی زاده ےہ مقا
 وہ تسو یم ےرسود کیا لای ہک گے ابد رای انیس کوب راس

 ےہ یکدم ںیم ےناھڈوکں وت ےک ند ےن لا اید زوج زارع اب ےن سی کس م

 راب بز رو یڑامنب ےس اج یلاھشا تک ےس یز ور یک زا

 رو حم ےس ےک اپ بے اکو تس شمس ہہ ےس i2 نر ےس لو ۱

 رک یب گا نیو رگ ے دپ نرو ےک امن لاج ام افا ا یھ ےہ
 کوچ ںی ترو یھب یک ےسا ںی افت ںوراشا کت یوق کھ ڑپ ںیم

 دات نیستم نقی لص یا اخرا ےن مااا پکا امیج۔ںیگتڈاچا ٠
 ( ی راغب)هاور) پنج یلعف عوض نا

 تا نور ور دبردرآل اعتلای ہاگراہ کد للا بچه

 2 5 ها نایب لول ےن اقا مالعا ات ارنا

 ےس تگ ں ارگ ات ہر کیا -×

 ۱ تاچ ید آے اد ےس لود از

 زط ںومد رٹ ساگر مک ےہ اج نادا ےس یدنباپ ںی ام ترا
 وال وز سد اب شما ار اں کاداد تا ےک عروش عمر <
 ٹیم ناف



 مالساناکرا

 )لر لناس سقک لع مالشاا ی: ہلا لوس لا

 جو اگر واصل ماقا لو مر وذ مِنَ ات یا هش هللا
 شیر ) ناصر وضو

 سا چه لوبیا کیا روا اس ميل سنا
 اف لور روا ےب ےک یاس روا زوج روس ڈاک انب د یاوگ تاپ

 ےڑور ےک ناضعر ںی اپ ءانرک ےھت وج ءان کز سرت انرکم زا سرود
 ۰ ۔انگر

 ید یوتھ تاس ےک یخ کیلو کم سا شب کاپ ٹی دص سا ےن مات لمس

 یتا روا تررط کام لین تاش کے ۳ قی نوت یاب ۱

 1 جامع ار نان ناللں وراچ ج نو لوفوتسراچ ملزم ناکرا ںوراچ

 دتا ےک طور یا تہ سیم ںوہ اکی ڑی یژبوج ناب لس« لان: ےہ تیا

 ۱ ا ا

 سش ےانب راررک ی اثم کی اروا ےن اون تری یم کیاوکین اکرا لو اپ كا

 اج ایکن ایہ لیکن اکرا لو اپ ھتاس ےک اضتخا سیب لیذ ےیل لا «چ وب تہ
 بالا



۵ 

 . “'تلاسرودیحوت'نگرالپپاکمالعا
 لو نل جو لو هه لب ںوصود نر الہپ اک السا اوج ےرایپ

 لکشروا اور تبجام یو« روم قوا سس ارکان اکت ای سیا ےس نلایذروا

 و مٹنروا لاو هست لژرءالاو ۓنزرالوا ےس کا یف اک نومروا دن« اشک

 تاذ گرا گز شف لو لوک ل تن ید فرص ے کلام ید اک ن ات

 7 ںی سہو کیک م ٹل تانصو

 ے “تلا رس

 تر ایست

 ملگرو اوہ عور ےس م السلا لع مر آت رمح لسی « سا ت روحا رک ایا ںیم

 تو ب لوسر روا یم ےیل ےک لو مامت کک تم ایت مس پآ۔ اوہ ت

 ا

 ترلارسد اب توبن ورا« شا E ات ب ارحب ےک پآ

 کوا ی ےک ے در اکالاو ےس کل کاروا ےس یاد +ےہ باک درام رک کوو مک

 ےہ ارتا اک تاب کاش تداہش

 ےڑز ان گراف

 تاپ تیم کز امن السا نی ےہ امن تدایع م ےس برع ےک ناما

 ےس لٹ چ ای آہ ز اکڈامنرپ تاماقم وس تاس نو مش ذی نآس اگ( دروز

 آر کذ اک امت ںیم ن ںیہ ٹییداعا در او دراو مرز ایر صرپ تام ۰+

 بس ند ےک تس ایت ایگ درا رت تمام لا لیا کانپ تاماق فلت
 مات اب وت ج بام کم لاوس ےک زامالاو نام را اکو باس اکی ان لیپ ےس



 ۱ ٦

 زان ایمر د ےک وا مالسا سيم پآ۔ اگے اج وہ بایماکں یم باج ےک لولاوس

 چک بجا اف که ای درو زدہ ق ساری تاغ ےن ہیلپ پال دارا ری

 < سل زامنروا تام اکل اس سد رکا وو می کراس اج وہ اکی اس تماس

 (لاَض ٤اد ولا )ودا زس ےہ وہ برم

 افر ےن ایپ 1کے تیباورد ے نعر لا گر تره اص نایک ت رخ

 ایمل وزان نا جن شفا اب رپ ںورنب پا ےن لاعق» کرابتشارک

 دللا یل شر وای رک یکے دہ ےترکتلففیک حرط یی سار ںنازوا ۓال

 تلفقوکں وزان نا نکہ و ااگے رک شاذ ین تنجو اوور گے ناپ و بگم کاپ

 : اسکی وت اچ سیاکشا ش نا شام ها یار

 ۱ ا )ات اما نت

 امن یک عج کیا دوا یار پ هم : ہک ایام رقد اشرا سمی مالا ر

 لر ب ںی یا نیو رانکا کل وہ انگ او ےن دہ نایمرد ےک لوٹود نا: گیج ےزسود

 ےس کزن کرا یش االعا
 کا اہک لاب ےبارب ےک لای دنا لو نواب ےھت ڈا ای وسواس مچ

 اقا هدرک ایک رف ےن هل لوح |« باصت بحاص س هان کتب شوووم

 اب ےہر ہک ورک لود کات ی رک رخ یب ہار یک لا صح لاو ےس یب تلود

 یکن ا لوہراداثروا پی رغب سلف لالا کل را ےک ور شام زن ےاجو+ کاپ لا
 ایوب ۱

 بک اک الا

 ہلھچ یک شوش ا لاعو لا ےنپا نت وم تیشح بحاص سرچ



 اے

 شر مایا کے س مال ریپ ال تبار ےک رخ سد ےک ےن کی دوپ تای دور

 گی ورمافص ای اوط اک ھک نخ انها مات اردن نره گچ نا تی
 سر ںیہ ل اشم ایت اما یر یک ارم فر فوت م اق اکی اکل اب انک
 ہے تچ 7 رور درک ایارفواشما ےن میام پآ۔ےہ پ بات ہدایذ تبع

 ۱ (غ یورو

 یتا دعب ےک ےن رک رک اراشا ےن یم پآ ثیدع کرد گیا

 (فیرٹکنت)۔ےاو×ادوپ آہ هیت اب کاپی ا ےس نوک

 ج وزو کر ناد ایک مالعا 1

 توگو درم نادل ر وعش دوا مت غرب« لاج رپ دور یب کرا لا نامر دا

 رپ تاشما ناش ردا تیپ ےناھکفک کب اق آب ورحخ کے ےس یقداص ےس رپ

 گو انچ ےہ زور ےہ ا انب داری روا ولن اشا م زور دوور ما کر لوک

 ےہ تزاجناوکل یر مم رفاسم ںی ےن ایپ تابقح ےک دردم ےس ںورادات لورم

 سٹیج ہا ام رفداشرا ےن یاس پ ےل کا ق سیم دعب بلا ےہ و زوج هزوز هورک

 لچک ےک سا ھر هزور ےس کما کب ا رجا ےس کاپ ہللا نم تلاع یکن امی

 )ل تا درکفامو ا ات



۸ 

 ۱ نایباکت داهط

 ےیل لا ہہ یھب گز ) تراہط قلبی ےس بسردعب نا کم السا نید
 ٠ ہللا لث مکن آر قس ںیہ ےتام رخ تیحم ےس لا کاپ نا نت ےس فاص اپ گر
 ۲۲۲ رَهَطَممْلا جی نی لا بجا: نامرفاکل اھت

 ۱ ی واش کا” ۱

 ےاتکر تبع

 یکم ےن او مکا لر ےک طر یوناما ےس پس ماما

 پ 7جج انچ ۔ےہ یا رف رشم رش یر کت را کری روا تراہط یک اب ءتراہط

 للغنم رهط رک ر5الص قتل: کای اخرا سر

 ۔اتوہ لوس لا مار رس قوا نوم لوق زا لوک

 رک 2 در تناسلی ےن یل آپ آئ کیا

 پر ام کک اپ بخت کے لا

 تایضف ی وضو

 ےن مپ BELA روض ےیل ےک زام

 : تک و ططافلا ےک ثیبدح مم ےس وشو ی یز ام ول ےہ ا۸ی ی تج رک امہ ؤاشاا

 یر, زض ۃرلَقلاخ اقف مودا تفیفزلضلا إلا ل وسر لاق”
 ےک تایر ند ےک تا کای امر ظداشدا ےن كہ پ آں ٹی دع رود

 ور لواپ اہ دوا ای یکن ا ےس ا ےک وو ہکےگ ںی اہ ۓئالب لاع سا ول

 ( لو یروب) اب شر کا ہد پس اچ اکسل

 قو تقاطط یکز امن ےس كس وضو وکلا کیس روضو اب ہک ن بلطم



7 ۱ 

Eدون ات اب ہضاخرواےہ یوم ارپ ٹکر  

 بال تودہ اہے ہک افے راہ تیک والے لا

 31.0 فی وضو

 ۱ :ںیہ ضرب وضو

 انار ےس ایک ناک اب ےک وے ںواپ نا ا

 اندک تر کیا در چاد ل کک

 انو تیم ل وت تا | لرد -۲

 نم ا لاقچ بکا -
 ۔ اوکو تی نوش لاپ لورم کیا

 2 يا ا ارقےن کاپ را ےس مرک: لوا لو

 1 ایلوگ ںواپ کں روا را امر ما سرو اورکایلوعو تا ککل وتار وار نم ودر وارا

 ۱ (یاشلرجروم) ورک
 بس تبا ادارا ےن میم پآ : ےس فی دم یا لمر

 (ملم) لگو و کک جات اف لوقف کا کاپ شادآے او :

 توالت مس
 “ےس تنسوووہ کت رط می روضت ہن کج قوا لھ لوزورہ

 بس اناج اہک تس یوا رک سم را مارک ام کک ی لاپ

 لپ ید ناچ کنگ فلک لاک تقی ۱

 ےس ےتاقآ ته ےک بس ناچ یگ اطلس ےک نا ۲



2 ۲۰۰ 

 ے ےن وہ ےس ےک لیس پ آد یا کے یاں یو ایام زارنا ںی اچ ج

 ند کوب تنیس لایا آرارق اب آرام آرام گز کام بے ھچک لک

 تب “اک

 ی ی تھ کی 2 امر کل ام ماما تخت

 ایوب اتر دایک اینا ےن روا اگے اپ تاجخدو ایکو راوسرپ سا رج

 ۱ سل ےتامرفریر حت کد زر ینا حر یو لبد ترج لا لو اش تر

 لا 7۷ ورم شرف وس ا وت یی تس ںیم ےک ایپ وکت نس ےن

O 

 بلور رے روا ںوہ لو لاما ۰

 شن لوضب

 تھک سو تہ ےک -ا

 ۲تین با ااضر کک اپ لا کاہے و یا رک

  ۲۔انھڑپ مرا نکرد ۰ا

 ٣۔ -انوگد ر اب نین بیت کرک و ںوود

 ٣ ارگ اوس
 ارگ اب یم ۔۵

 دانلاڈٰل اپ نم کا راپ نت ٦-

 درگیری ۔ے

 ٠ ۔انرکل الخ اکں کلوپ تاپ .۸

 وت



PI. 

  -۹ور اپ نم نشو شرم ے ییوسضد ءاضخا

 ١ا بانک راہ کیا اکر سرو

 - ترک کل واک ولوو

  -۳رب لر تا تست رگوضو ےس بت

 سال لک اپ

  ۳لپ ھ758 پک حر طلا

 ) فلا ملا فج نیا فیر ش گفت (

 ۔انٹرکوہ مر لت -ا

 ماتم ے وا کل درو ٢
 ورت کر ورک چ ءال توب ےس ےرسود ا

fباکو فرط ااو  

 ۔انلاڈ اپ شش کان وا افر کی ےس اسد ۵

 -انرکف اص ا ےدتاہ اب -۷

 _انوگورکل مل وضوء اعا ےگ

~Aان موس  

 -انھڑپ کن اں آں فی رش شی داعا لی امذوج یکدعب ےک وضو دوا ن ایمر ےک وو نو

 امد اگ نھ نامر دے وضو

 (لان لدت)۔یفزر فیل کر انز راد یف ا غسل هللا -ا



۱ ۲۳ 

 تل بل نر ےےر مو رف اطعم راش روا رف ف اھم افکت ریمل سا

 ام رالی

 امد ع ڑپ دعپ ےکونشپ

 5 لوس ەدېغادَمحمْنأدهْاَو هَل گنرش الفدخ ول ادا

 کز ۲۳ :فیرٹ+ )نیر هما نم ییلعج نیا بیل هلا

 (۵۵: فرش

 بایت + نم ) ے روض عرط ییا ید آب ج کے ۲آل فرش شدم
 : ےید لوکس زارو لو لس تشج ےیل ےک سا وت یاس تیاور یک باوآر وا

 رک 2۔ےئاجوہ نا زدن د اچ ےس ےس زاورد سی ںی ےتاج

 ۱ وضو تر ورک

 ۔ےددرمعان کف اف نا ںی بھ ر و شر ےن

 داغ ظ لچک ایان -۲

 تامل ی رخ ی اپ ہدایزےس ترورض ۳

rون اواوضورپ ہت رطب تسر( رخ مر قا اپ  

 تراک ترد رضاپ ںی ےن وضو -۵
 نگو اپ ڑےس زای ن ۷

 ا ے رد ڈرپ ءاضعاےے رکو در وارھ -ے

 اک دابن ےس اپ ےئ -۸
 بانک اص کا ے تاپ ےس ۹



۲۳ 
 ۱ : رب ئ0 -۰

 ( فلورز ناپ ار شا و فلت برایم اأ

 وشو شئآ اول ۱

 ۱ لک اکڑ روا یک ےہ نوتا ر ںوود ناایانرکب اچ ہناخاپ ا

e ۳را ٠ 
 ۱ اناج ہہر کل کاک پ یر اب نوخ -۳

 دے ےک ر ۴

 را اجرا ی ۵

 ۔اناچوہ مے ےسرجودوا یک کرا 1

 اناج اول د ی نو -ے

 (عاضی الار تلات فلا مک اتش رکا ہت زامن ی او ے دج مرکز ۰-۸

 ہل طو نونس کے رکو ضو

 رد نی کا وب گج کہا هر کج کاپ ناپ کاپ سی نب کاپ

 وھڑب دا در لا کک ون آل تر وا: ایچ اروا ولرم فرط کرک آ

 ے ی گل وتوم د کا وسی رک او سروا یگراپ عش رھپ وتو مث | لود یک وب نتشروا

 رزم زاپ نم یک ہدرکف اص ےس مت پلی اب کل اژ ناپ شیٹ کان راب نیت پول لئ تاو

 تیس ون مپ وحید رک ل ژاپن تست آیدا ہن ےس دز ناپ رپ م وو

 رک نوآوری کور اپ نقد قا نایاب رپ نیش تا پانہاد ی ءق پ نور

 گردی ےک وضو نر اف ےس وضو وتو تیس ول ناپ ںونودراب نت نر ورک

 هذبع دنحم نا ذهشآ و هل کنرش الفتح و لا نآ دشا عرب ںی اعد



 : فرش مس )-ننرهطتنلا نم ییلقجا نیا نم یی هللا هلزسوو
ff 

 (ہجام نا فرش یز "۳

 شارف لس
 اترو رار ووشو زود رکا رک لر رم

 _ اپن ناپ کی کک

 بس گل ناب رکا رپ ندب ےس

 انس لا مم

 ۲ راکٹ یم یکے ن کر ود کاپ

 وتو کت تاپ ولوو

 وتو سادات نبی روا برات 1

 اترو

 ۔اناھم اپ اب پلمپ سما

 ا

 ۔اناھبہدایڈ تاپ

 لس ر یھب کان اپ مکا
 برگ کوہ درا رک اکے کت تل تام کات سا

 ارگ فالف ےک تنم تم



۳۵ 

 نیر طط ن وتس اکے نکل سش
 سوم یی ایان یر پاتم کردا ےک اتا لیپ آے رکودارااکے نر فج هد

 یر تے
 ےہ ترکی کس یموض ےک لسی ںیہ ےترکوضد ہی ےک ز امن کا جج ےس روض وراپ ٣

 مئی کا نوا ے رک( یو راروان زودرگا ل ا کی لنک ےک لایخ بو

 ۔ےاس چ ناپ کتاب
 ۱ ما نت رپ ےھت دناکں یک اب رھے ٹا لا تست اکے باد راب نه لا ٣“
 ۱ یر لاب ےہ کف را لاب که کل اخیر دوا سد
 کلر ابد



 ےدوجوم تاور لک فیر مک امیج کج طول منا ےہر ود لیپ

 تلخ ر ےک لوزپچ نر نزا لیک ںی کا ا رفد ارا ےن ایڈ  پآہک
 روا او مگ ڑپ زامن ےس تححامج روا ےس رکی دب فصل وا سکه ود کد

 ےک ےن اب زامن لک تب ما کب ج ) یئگی ئالددیما یکے ناپ با امیج ےک نوش
 2 ریا ےس ےیل ڈا اچ حر س شود کن زا یدنب فر وا تعا ےیل
 یونان روا توش رم امان لپ کم والم ےک لوہاگت دابع شاخ یکن از امن یکن ا

 کاپ ںوہ یھب اچ ری نشز ےتددرک گی د توجہ وک ونامل ( یت یکی و تلاوت
 ای ےل ہد اپ ہک گی د تاجحا یکک کت اب سا یک ون داسر وا لپ زار ہک فاص

 _ںیلر کم جت سیم تروصیکے سوت تددقرپ لات کس

 یکم وزنی ) قم یز ںیم رظعما ناشر ام یر سم
 م6 ان لا یش قی دقت ام ترقفت کب جاوم ل زاری وم ےک یاو ےس( ںی ےک
 ے ترا را رگ ترص وگو لب یاو یو ناک ال راہ یا اھت یو
 اپ ںاہج ےس اید کو کچ ترور ام ترقص درک تی

 المر ور عزا شر نا ر صر کوبا تر عح ایکوہ تو اک اف کر واچ سیئ ن اشن مان

 وگو شبی وتب ایک در شش انک متر ہتعر ڈا یش شک ام تر عر وا ےگ سفیر یہی ےک

 ںاہچ اید گور لب یہا وکم یاس روتے جو کداپ کیا با «بس قاس ینا رپ وک

 سرا اہتعر ڈرا صفر ام رح ےن ہنعرڈلا یشنرگنوبا ترفعح۔ ےہ ناب لا
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FA 

 ںی روا ید یجب اوج کتاب یکے ناتھ دلا شرک ام ترنم مر ام تیک ٠

 شوک بو لامر هس ےہرام لمادا رک مت ہرفم تار یروپ پک

 یا سیل یل رکا دا زارڈوی الہ چ یا سیر ےت ںوگول وت اب سیر اپ بج ید ےک

 مرگ نیو لب ےہ یر٣ فی آہ دام کرج ایام رف لا عام ےس کپ ہللارپ قوم
 تججاع ےس اضقرواوک رر لاتا اپ ےس جو کیر یاب طسمش ناپ رواوم شرت کول

 رص الا و اھو بجاو لک ےس جو کت یحص ای ۓئاجوہ مزال وتو ےس ےک

 -ورکایلرک ےس لاری لو دوا ہر چچی غایب ورک :

 پد ات تاپ ی تاراپ راہ اه نا کا امر فرکون شوخ ےن یال پ

 راپ نی سٹی روا ےس وہ شوخ تہب ی عرثلا یر کیولا ترعتےس داش را ےک میم

 کول بس سیم ماع ےک یون یار ےہ تن کیی روا کرام یہ تہ آب ےس اکا امرف
 اپ تایاھٹاوکف شوا ےک یراوس یک اپتا یش شک ام ترعح_ ےگ ع ٹاپ نام اسد اسنپ

 وک یے روضتردا یوم الابود ترسز شیک مقام تیرظحس ںی ایک کس لا .

 ےت رکنا ار شاک یی یک ا لنا نیک ا مشا ناوضد اھ ےر اس زوا اوہ نیم

 لاتا اپ ےن ہد وجوہ ناپ ےس زور یا ےک آں یاو ورودی رم ون یو ےہ وہ

 (یز )داوم یراج کیا نٹ تروم یکے ون تردقرپ

 کیا ےہ ترک شد وکی کروا ےہ ان انکار پ یاس ]ی ےک ںوگول تب لرد

 رش ر ےن زی پ دعب ےک ےنوہ اف تس زامن ےھت سمی رم

 سگ ویگن نیت اس بسر اچ سپر« لک یر شم زا جاو

 سال ٹاپ روا یوم تجاح کل را لوس اب کاک ۶ے نوعا ؟ ڑی
 ( سو یراب) سی مور م ےس کا یاب رے تي پک کم ڈی نا



۳۸ 

 تراکم
 زاب ےل ےک ےن رک ود یا ان شرک تستی لپ ین ےہ لر تت کک 0 :

 ۱ ۔ںیہ اتر کرک ےک ےن ڑپ

 را سام رپ یم ک اپ تیبمحںویگلاوکں ولت وھتا ںونوددعب ےک تیم (۴)

 ته صح تا ےہ اج اج ای ود سی وضو کد رز ہصح انت روا ےل رپ ہنم مقرر اچ

 کی نو

 یل خاک رو ےس کت ویو وھ کر زر رس سس

 طور
 0۵و۰۳ نوا ے ںی نر کوک یم ےک لٹرواوضو <

 شال کر نر اترک مل پلاس ںیرکاہ ےہ کس
 چک ی کڑے ےک لواوض تیس

 مس اون

 واچ ی زر چ گیا ئل ےہ اج اج ٹوٹ یھ یم ےس نا ںیہ نیوز وواو سز ج

 : اتاج ٹی بے یا وے او تردقرپ لاعتسا ےک روا ےاج اپ ہک ید

 تب

 ۱ تاتا ام

 تلدروا تار ےن کاپ دلار ےہ دش تم تاب یب شور اک ٹی سد نآرق

 اصلا: نارا کپ اشا چاچ تای کشف ا اپ رپ لودنب ها سٹ

 ےک تفوروا ےہ شزفرپ ںوفاملصمز امن رش ال” ۔ *لزفرم بانک نیبمزملا یلغ ثئاک

 هد



۳۹ 

 (۱۰۳ :ءاشروس )درام

 کارا ها پآ

 نویف لو قو ط و نسخ نع لات نهطرعفا باولص سم
 هل سیلفلعفیخل عود فی نآدهع لا اعل ناگ هوش و هک مز
 ( لک جاهاور)_هبغع اش ناو رفغعاش ناذهع لا یَلَع

 روض جررط یتا _ ےک لا ذنس ست یل ءنیڈ کف ےن یل اھت لا یا یا
 سا اکر لایا پلار پلاک عروضو روشن یک[ ےس قو رل تبر دا گان توردا

 لاو یک ایا ےک سٹیوا کے س درک ف اھم تا ہوکہ کد ادہم ذی شنا ےس ےک

 تو تر رسک

 اید

ILLAانٹا "۶7970 : 

 ماش (۵) برغم( ٣ رم( ۳ ر( 9
 ےس ےتاج یڑپ پت روس شو ےک ل دام جر زا سا

 ۔ے اناج گڑ دعب ےک ےل ڑ جرو ہود کر تزامن ےن

 ۔ے اج پی تنعم ےس ےن دہ بورق کر زا ۳٣

 ۔ےہ ا)اج یگ یار نرحب ےک ےن وہ پو رغ جروسوج برش ا مم

 ےہ ناچ گز دعب نگه ڈب ڈو د کت روس ءا تعز ۵

 ( اتن صارم فرخ یز 7 فرش فیش ی راخہ) :

 تک : ںیم رر نایت گلد

 شنرفودرپ تنسود لیپ : ۱ نیت ایرنا مسا

 لٹڈو رھپ تنسودرک شاھ رپ تنسرداچ لیپ - ںیہ ای کہتا ۲



1 ۳۰ 

 ٠ شزراپ ر( ہد مر یفغ) تنسزاچ پچ سیار[ رز از ۳
 ۱ لت نار چپ تنور رپ شرف ی ںی یاس کب رمزا ۳

 رھپ ضرر ہدمکو رغ )تن سراج لیپ ٠ یی و رس مات ۵ ۱

 لئ چپ و نر ورود

 زار
 :ے یر ورانو لیپ ےس ےس و ورشا کنار

 ۔اتوہ کا پاک اب . 2

 ان کاپ اک ورک 50

 )7-0 زیپ اطراف پاک انو+ کا ۳
 (فیرٹیراءفلرثیذۃت)۔ وہ

 روا ویلا ےر چ وک رروعروا کب لوے فاثوکل ودرم اچ کس ۴
 دق مدآ ینبای”:ے یاب رداشرا۔ےہ یرورض انک اک رب مایقودالعےک لورق
 (۹٢۲:فار۶ا)۔ “اشیرومکناوس یراویاسابلمکیلعادلزنا

 ےس سجی ناپ کیا یک وا ی ےک افر سم پآ

 ( لو کرام )پد موم ان انا یکی
 ہررظم تو غار ںوننومزام کشش ےب : ے نامرف کک اپ ہللا :انوہہ تو اکزامم ۵

 :er) :ءاشا)۔ے یک شپ
 مو زین« ئاد سی مار وج ےہ پھ اخوان فرط کد ٦

 (۱۳۳ ::ر لو روس“ کر گن ی سا کا امرفاشرا ےن



۹ ۳ 

 لی رورض رک ےس نابت ہے انا سد کس لد تیثانرکت ین کز ام 1

 (فیرٹیرافہ)“ ال داتا ال ےہ

 ڑامنناکرا ۱

 در جا

 ۱ اندازی ۳

 ۔انھڑپ تروس نوکیا تن آ نوچ نت ام تی آی ڑب کین تر ٣
 انکل ۳

 دانے دود لیٹ تعلررپ ۱ ۵

 ها هر هل تر بچ مالس سیب ہ رعت لس تک خش ہدعق)ہرخا هری ~1

 چ
 ۔انرکم اس ےس دارا پا حصاد رغ -۔ے

 ہراب ود گوش زامخوتےفاج ہر رک ل ور کن اج یک چ لوکس ںی ناکراد ارث ۱

 ید بز لاو 1ل ید یکن کر ی درک گن شرف انھڑپ

 دللاءاش نا کے آس

 زان تایجاو ۱

 س یگ ادا کا ےئ اج ترول وھب بج او ورا ںیم تاہجاو نا

 ی هاو جز اس هر روت تر

 روس ںیم تعکرر ہ کل وام ماتو والم ےک ٹکر وب دوا یر یت کن وزام شف تا

 ۔اتھٹپ ان



۳۲ 

 ہروس ںیم تعارب کن د ڈان مات ہدالع ےک تعکر گچ روا زنگ ں وزاف شق -۳
 رز دنعڑپشان

 ۱ o نوتعکرود کن واف شف

 انس تای 1و اب تی آک یا زی ترو لاکر حا کت دروس سی

 ۔انھڑپ كم ےس تزوساک اف دروس دا"

 اکر معاق بیت7 لش ترول وری وکرم تارت ۵

 -- ںووازھگم ریو اے ور شی ای کم وت ۹
 -اناج ببار یس نایمرد ےک لود وود سج ےن

 انرکادا ےس نایاب وه نر ناکا لی دیت ۸

 هر تربت نن ن لوا مق ۹

 ۱ اسد دہشت ںورعق لود ا

 ارت ا ٹتہآں یم ںوزامن یرسرواأرجب یش ںوزاممنیرچ ا١

 ٹرک اهدا رو مالم ۲

 انھڑپ تے اھدروا رس توت تو -۳

 دابا ریپ شا نر 0

 شن قرار
 نام ےہ ثعاباکب او جا ےڑب نرگس رپ نا ہہ کرورف ماتم کن وس نا

 ا کے ل ناگ,

 _ے نوخسمانپکت مم اق ادوات د اؤ یی ےس تعامل اپ ۔١

 ااا کیسو ورورد ناھا کن ولاکوکں وت کںودرم تند تک رک ٠.٢



۳۳ 
 - یر فرط کل تروا ںیہ رپ تام لا لایق اتو تکریم ۳
 اٹ اپ مپ رپ شی وکلا کس فاٹوکں ودر -۴

 نهم گن آنس هلن کناعبس لا ۵
 میل نان زغآ نوت را

 _انھڑپ میج لا نفخ لالا مشب نمت 2

 ان -۸

 اہ تہ ار اروا یم زا سه

 زا تار ےک ےن وہ لفتپ یف یکن کرے رسد ز نوکر یک
 ۔انہکٍترم نم مے میلا یز ناخب سم مور -۰

 اب یلغ یو ناخن حرم نیت گے کس ی ورک ۴۷
 گل اتو یس رک لرتشروا هد نل عم کما ںی ہموق -۳

 ۱ _انہکں وتوورپتوا حک مارک دنا

 انک ناخی ر کک رھ یتا ںونودر چپ ء ٹک وفود هی ےس و٢ ےتاج سیم ےریس ا

 ےک ساروا دتا رھپ کک ای لی یش ارکل لس لا تقوا روا

 اناا ٹر عب

 ۱ "ھ۰ رک ؤاپاھردیسروا انھٹیٹرپپ لئ اپ سیلاب وکں ودرم لیٹ هدعقروارسلج ۔-۵

 ات ںوہایکرکل ا فرط ںی اد لک اپ نوید

 ۔انھڑپ فل شوو روح ےک شنید یخ 1 اب

 -انھڑپاعددحب ےک فیرشدرد شہرت یر آ اک 7

 دارم جناب لک اد تقو ےک مالس -۸



۳۶۳۴٣ 

 تست یا کم اماروا ںوہرضاخوج تانج کیں وا نوی رظقمروا ںوتشرف مال ۔-۹

 رگ ین کلان مال توست کس ماما گار وا

 - نا لن تاج حب ےک السا

 رک هل - هليا ہللا اُم
rr ۳۳ ۳۳ 

 ل ومو هم هلو كم هل ر لکو هلال رک
 ۱ .رییق یک لک

Keres 

 زامندارش

 زن ںیہ ےک ز امن تار شرک اے اج ٹٹنزامنےے لول نج

 کار وا گے اج وہدساف زانو اکر کل وم ای ایک اقا )ایک اراک ل کی 7

 _اگوہ یرور وداعا

 ۔انھکت اب زامن ھا

 اید باج کم الات مال ےب

 اکا گم زن ںیم باوج ےک لو ےگ 23

 رکن پیج ای انکو ضرب رخ ینا نزغج از یف فا ذا بخیر ۳

 راک ناب

 ۔ارک ف کیلی دردردامکد -۵

 انی در قے ہر سود یک واکس ما ٹپس ا ے٦

 ۔ےئاج لرب یک رک کلا ےوہ تع ڈ میرکناآرق ۔ھ

34 
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۱ ۳۵ ۱ 
 ۔ےا دن ڑپ ڈان ککے الاد کد ےس سجانرکم اکی ا رک

 _ے ےل وک ای وہآدصت۔انپباناھکس یزامت -۹

0 > 

 - نره کے س ےس لیتے وہ تڑپ زام ا

 دا کیک باا

 ارد چپ ہک کایان -۳

 ۔ے ندوخ را مکے ج انش ےزاوآ ییا زا ۳
 اناج ڑب ےک آے ماما دہ ےن ۴

 : مس زار ےک یھچروا سیم ںوہاتک یب لإ 2 2 ر اکی ارمقخدنچ ےہ

 _ںیگتر لا بوق اروم ا الاپ چ ردم

 بتل ونیز
 لو تیت ایکس ا دہ ن زان جرمی 1 0س۴

 نوت کے وکار وا یر خر قلا روا لينک کک ون کر پودر رک ہہ

 تاب ادوات اب ییہ فان اپ لودر الا تقوا لو« لات لی

 وچو کے ےک یاب یاب ےن ںویک روا کو ےک تاپ ےھ دیس وھکررپ پاک
 تب "ل0 ِِ دیش

 ) قاب ہت اے

 وا ہو اج ںیم رولر تس وہ تکرار قالب اوم اخر ڈی اشور ے دپ زان

 نت ر 7 ای نی سی غرور وزن وک ےس نا رک ل وکو کن ولا روا وکر ارس ۱



PY 

 ےک ریس سو ےک یک ن للا مم ن رپ وه میلی یہ ر ناخب

 نکا ی فر اا دہ چ مارا )وز لا کل اکر نت[ ی روا ڈا ہو

 ںیم ہر 2 وب چکر یگ پک لا كا اتر فرص یرنطعروا زر

 رم قاین وھتاپ ہوکر ین رھپ کار یت لودر نٹ ں وفد پا.
 هوم تمزپ نیز لاک« ےہ رم مدع الع ےس لالار ٹیپ ردا ےس نو نایب« یر

 یو او ےہ وہ تک کر پی یز ناب ترم ایا نت هرچ
 نشر اپ عتاب رھپ کک رب ناخی لپ ںیم کا یک اجو ےرٹھکےۓ قمر اچ

 ران روس وزن اپ رکوہ ےرٹکرو او ےک سکس ورا ٹا

 ےرسود ورک را سود سل هرم ورم ترا آنچ ای لام تروم یئوکروا

 کلوپ دوا ےہ رارٹھکل وا ںایاد اج یب ریپ کلوپ ںایاب ہک لا ےس ےس دج

 وب فیرشدورد ےک رک زار یلاو تعکرودرگا وز تاتو لوقار

 ریمگدحب ےک دہشت زامن او تعکر ترور م الس ںی اب یاد کھ امد

 بدو ماسک مکی را تک یش ای یک روا اچوہ ےک ےک

 و نا هومن تروم وکر عب ےک ھتان روس ںیم تعکر یی یر کفر

 بس گرو رضا اطوروسدحب ےک ت اف ہروس ںی تسکررپ یکل اون

 ںیم نشر کاور رط ن ونس زا
 نون ین اھٹرپ رواج ےیل یا ےاچ وم نٹ ا زوکں وچی رط ن ونس کز ام

 ترضاک ےہ تمدخ یی لکو یکء زرہ رپ رپ بیت یک امن با ۔ گا کن ایب بیت

 ین هرکه روس رک گلو روا ےہ ر ادعا کلم هاچ

7 



۳L 

 بد ارس A زاغ یر لی تم زا
 فالف ےک ٹی دعوآ ا اپل ےس تنبات ےس مارا تارا مری کرک
 _ ارو اوس ےک ےلاڈ هدر تین

 تر غرق(
 عفو قلب لبتسِ اصل یلاق اذن سو وياما یلص لا لوس ناگ

 .Ae: ED) رک لا لاقو هی

 ا ظاغ ےتوہ سکه ےک زامن بج میڈ اس کرک
 ۳ _ے ےک رک شاردا ےتامھٹا

 ؟ںیہ اس ےہ انا کک اہک جاب سو ےس ی( ) ۱

 هما قاگت یخ ہزیعفرذاَسلا عم لس ی یلص یا ناگ

 :AAT) قان» ںیئڈاڈَمعْشیِذاَحُْت

 ےک سان نا کت لون اک تاب ےنپاوتے فام فرو شا بج میم مرکب ۱

 ۔ ےئاج وہ یارب ےک لیں ون اکںدندد ےک ا اپ آے گا ں ود پآ ۱

 ؟ںی اہے اشا ےک تاب ےہ ےک(
 ميكي غفر اصلا ععفتس) اذإ :مّلسو هيَ لل یلص ولا لوسو لا .

 (2۸۱۰:اسرا لار ) امالا ميقا چا لبقتضیاز

 ےک با تا دا ر یی وکے ں مت بج کا رفد اشرا ےن میک پآ

 تسکین رط یل بق ( خر اک ں ویلی )رصح نور اک ن اروا انومت پند



۳۸ 

 ؟ سر اب یک تپ (۴)
۳ ۵8٤٢ 

 (۲:فیثشِؤارا)

 کراس تپ گل اب وک اپ ںیماد ےنپا ےن خیال ف پ ارب

 ۰ ؟ں اہے دناب ںاہک تا (۵۱)

 ها یلص ی ثیارد لاق هنغلل یضو دی نع رجح نل ِلئاز نهم نغ

 ۱ (۳۹۵۹: ین یا فسم) رسا تحت قلا یفالامش یلق نیوز عض رمل زهیلغ

 رک درک یاس مر کم لک افرا رب لو رنج
 ۔ے ےہ ےک چک فانرپ ھت اہ لات کا آپ

 یلع نب و یا غضز وال ةلس نی قا لؤي ناگ هلأ هنغ هلا یبضز يلغ نغ

 2 (ے۵:ررارولا) ق ٌرٰسلا تخت لاَميلا

 بیت اب کتاب لاک ہی تنس یز امن کس ی ےتام رفع للا یک

 ۱ ۱ ۔ے اجاگر چپ فان

 لم ويل لا یلص بلا نأ ہلعلا ی یم یہا نغ :انھڑپ ام )٩(

 و کفضا گرابت ر گدنخب مهلا گئابش :لاق اللا حتفا ادب ناک

 ` (۸9:ان) گزیغ هل الو کج یلاغت

 بج یاب ابا کل یہ ساره ےہ کدر ےس رفع ا یر یر دخریعسولا ترثح

 ا از کو گدنحب هل ناخی: ےع ا ام دب وتےت رک وش زا
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۳۹ 

 «جس بیس ےک اپ ےس ںوکیرش والا ےا کز یغ لاال و کج یلاغت و

 روا ےہ دا ےس بس كاش یر ےہ تکی کذب سیب مان سرت« لو ترک فیل میر
 ۱ ۱ اک وجے

 نم ای جا نازل تارق اذا”: ےد شرا اک ک اپ شا :ز لت (ع) ۰

 دودرم ناطیش رتو حب ری نار ق رپ ی _“میجژلا نیل

 -ورکا لگن ام وان کاپ دلا ےس

 لب لزف نک مل ہیلع یلص لزم ننعذ یو ديوس یہا نغ
 (۲۵۸۹:قازرلاریکف سم )“میچ لا ناطيضلا نواب ذزغأ”:ةءارَلا

 لپ ےس توالت یاس مک کں ی ےن رغ تع للا یر کریس ترح
 مّلسویلغطا یلص بلا ناک :لاقفنع لب یبطز سابعننا نعمت (۸) قم ميل وگشیشیرلا
 (۲۳ ۵: یز )“میجر لا نفخ زلال مسب پهگاض خوف

 ۱ وڈ مضپ "راک متکی رس ورد هستی

 ۔ےت ےترکےس مح نفخ
 دات آ اکر یتروا نیب آب يا هوا (۹)

 نفخ ول هلا مشب ناو, گیم ها کناخبس :ٌنیفشی سم

 (۲۵۹ع:قازراربع_زصم) شفا کلی علل ,نیمآز میجلا ۱

 : شزاو آتہآں یز پک ی ےیل مر اھا ترقی اتروبشم

 ا
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 وب غلبه یبط تماّقلا ن ةا نع :ان الم اک تروس روا اف (۱۰)

 لا “عاصف پاککلا ةو ریمل نم ةالص هل :ملسو هیلع هللا یلص لا
 (۸۳۳:هژادوبا) فدخ و یضُب نم نایفس

 اف ےس رف تارا ری ی تمام نیددابع تن
 نایفس ت رفع ی وار ےک تم دم ۔ے م ہند کاز ےس یار وارتا رج نرم امن یک سش

 ددی نایک اھج ےہ ےک ا ہکں ا ےک

 ۔انہ دوم اخ کں وز تش شوے تا (۱۱)

 ˆ _قۇفحرئ ملل زیصلاو ازغيتساف نارا عرف او: ار داشرا

 کک اله مکا دھر لوہا روا ونسرکا ناکوکں ا آے اپ اعڑپ آرب ج روا

 ۱ (فام)
 امن سو یاعلی لوس لا :لاق ذنع هللا یضز ةریوه یبآ نع

 Oo “اول لاقأ رقاد ازربکفرتک ادا وب منزل امالا لوخ

 :fu :ا ۲ رو اشرا ےن ایل ]رگ کے س کدر ےہ تع ر ثنا یش ہری رولا تیر

 دادی بج لب ساب یک اذا یک اک چیک کرتی ساوک

 -وہر وم اخ مقوا ے کت وال ود بج

 در آق ابا بس  ف ضر سز ںیرس

 ےک اتے زا ےک ماا قوس یم مت بچ: ار تا اچ سی

 چاپ کت آر ادا یز املی !بجرواےج ناک یتا قی اما ےیل

 تار پچ ےک انا یش ملاپ تیں یہ ےس "عفو رح

 (۳ ۵ک ام مامااطوخ).ےت ےترکسں یھ



۱ 1 
 شش سوز مات رہ د کرس مکاکے مارک رقم قم (۱۲)

 مامالاڈءارو کیھکئ: لاق علس و هیلعدلا یلص يلا نع ساب نبا ع” ےس

 (۳۲۵۲:نتار) “زھجوأ ث فا

 ۱ رک یہ ےتانرف لری کم بریم لر اپ نا کت رج

 ۱ لاف _ شن زاد آل اپ ےھت ڑپپ سٹ ناول گم انا هاو ناک ی ترقه

 (۴۸۸۶۷ شب نی فسم) املا رق گینگ :انعالا ی باطل نب رمغ

 ۔ےہ ناک تب قمه ر اہک یہ ےس رفع لا یر کت رح

 واعرض مک ازغذُأ : ۓداشرا کک ای شا ۔انہکہ تہ آ نم آ (۱۳)

 ھاس ےک ی جاع ول پد ےہ مج زن (۸:کارخالا) نیما تجب هی <
 ۔اترکس رضا ولاو ےنر اےس دع ہدایت ورکا پچ حج

 اعذ کیا یھبانہکن ساروا ےس اید مک نکا ھ درہ کاپ شا ںیم تیر
 :٠٤۵ فرش را ) ہاعدانپکن تک ےسام شا صراط ترف اچ ےہ

 اس دان یے نم میری کن یب ےتام ردع را یشن جج نیم لاو تر

 0۸۸۵۰ لیلا دم )_ یہ نش آسم زاوآ تب یکم تا روس بج روا

 : ے ںیم ںوتکرود یب فرص ان ال اکو روس ( ۱۳ )

 یفر فی ناگ ملم ویا لف یلص یا ناوی نغ ةذاتق یپأ ننولا يبق نغ

 باكا ةحبافب نييرغألا یف ,ةروس و باتکلا حاف لا نیتفگ را
 "0ٍ ا ٣( 2۳ا: ۃیبٰلانزا)

 (روس ںیم وتکرود لی یل رکن 2.در یش دا وبا ترضخ
 ےک تڑپ ہتاف کرس فرص تعکرود یر روا  ڑپ ترو یئوکروارت اف
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 ) )۱۵“نیلا غم ازفکز او” :ے نامرف کاپ شا -انرکغ رول

 ) رک کرتا س ےک ےناد ےن رک کروا: ۲۴(2 :ہ راہ روع ..
  ۱کے دوم یب لا روش ےس مان ےک ی ارعا فی دص وج ثیدع فورم کا

 * ےا ےن لپ آ« گپ ایرج یرلج ےن شوکیا عا سا ےن اتا لم یک
 اف تار ی مکانی یف غم امو”:اابرذواشرا ےوہ ےن ہک اغ

 بورط ادا غرور تن نیرو ۱ ۱

 ) )۱۷۔ چ اچانگر اه ریس مار ےکر کور اگر

 مل عكر ذاملسو هیلع لا یلص دیبا ناگ :ثلاقاهنع لا یضر ةا نع

 ).گلذنیتنکلزانوضیوز مماز جشن :6۳9۸
 ہوتے ا رف ولرم پآب ج کی یہ نا اہک یر تر دص شاعیر

 قرار نایمرد ےک لو + روا تاتو ۳9 ۱

 چاچ 1 رهداشکن ایل ار وا کل ا ےس ولھپپ وک وقتا سیب ور (۱ع)

 ,گفیاشأ نیب خو ,گیٹیکز یلع گیفگ غطق تغگر اڏا !یتب ا
 ۵59ا: نار ) گیج نع گی ذن غزا ( ˆ

 ےا ہک ایام خدارا ےس منع لا یش کک اب نیب سا ترضح ےن میو مرکی

 وک وینا یت ارواوکررپ و سا ںوٹود ےنپا درک ولر تب جا ےب رم

 وکر کلا ے لو اہ وکں وت پے ار واور د اشک ۱

  ۱۸( 1:دار جت کی اروا تاجیک مرر(

 دق بارم الف" میظعلا یتز ناحبس" هعزگز یف لاقف مک دخآ غ کر اذا

 ` (۲۹۱:یزم) اد کلذو,هغزکز مت



۳۳ 

 دز یب ےتام رف لش شریک کی عزا شو وتس نب تر طح

 یو نام" ےک رب ترم نت یش ور خار وا سرکار لوکس سیم مت بج
 ےس ادق ےس می دوا ایراد ملل

 ۔انوہ ےک اسے نائیک یم وت (۱۹):
 دلا اقف دو یل اسا عتسا سو ْزیاخ ی یا عقر

 ٥1۵۹( ا: یرانہ)

 رس ارس کرک قافیه ٠
 ناف بک اڈہ اک میک کا کس ون ےک سد ایا

 کس ری فر صر فرو یا ماا ےہ ے۴ ےس کے رر( ۰ ۰
 :مامإلا لاق اذار :لاق ملسو ديلَع هلا یلص یبّلا نع هئع هلا یھ ںیئآ نع ٠٠

 (۱۳۲ ۹: یراو) دملا کلو اَننزاْوُلِزْقَف فدمح نم لا غمس "

 زانو" مته هدخ نما عوض ماما بجرک ایارفداشما ےن یل پآ
 - بس ے۹ ی خر ن ا شیراخب تیبادر کرد و “دخلا کل

 بار راتوں وینا یکل پا ںوھتاپ سیب هرس 6۲ 2

 ہیپاصا فا رطب لبقتسا و. ںیہ ےہ ا ردع ہلا یش یرعاسا دیو ترفحح
 :Or نا ک7 اھکر لوک ویا با ںیم ہردبح ےن ایٹ پآ - “لَا

 ٠ لذ( چاچا ر پت تایل کل وئاپ ) س لت یاور یکن اپح یا 2

 گل ؤاپ پا سج ہرح ےن ایپل پآ - قلا یلادبلخ رفازطاب لبقتماو ےہ
 (۱۸۷۹:ناخ نیا )ارفف ر یل بق خرس یا ۱
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 ایل« و نی نیز اتم ں وور لیٹ هرچ(۲۳)

 ادار نوا ملتا شراب اک فلپ آر دع شا یس بزاع نب ءارب ترص

 ۔“گیئلزمغفزاو کی غسلثذَجَم
 (۵۹٥:_يزۃ اج )۔وھکررک اول نا نزول ناپ ےنپادو رکوع بچ

 ۰ میک ٹن ےن لوک یگورم ےس علا ی بلطلا دبع نب لابع ترس

 ہرچء اضعا تراس کتا ےک سا آره رج دنب بج ہک انس سو ےتامرفوکم یلص

 لاپ ںوتیدروا گیں ولو :ںاہلیقت'ںود ہر چکا ۔ لب ےک

 ےہ ام ےنئدہربارب ےک لو اک اپ یورپ ( ۳ )
 هرکس ین مکی ےن لوک ید س دع دلا یش نب لاو ترفح `

 “ینا ئاذج ہاکی ٹئاگق متجس مق ارش اغرا ےہ وہ ےترکن ای وکت یفیک یک

Hii 

 اب ےک لول زود ےک پھ تا ےک اہ آہ ےن پ آر4

 (۱۸۸۱۹: صارت )ےک ںیہ

 اب نوم لو کالا یکں وھتنپ ںیم ہر( ) ۲١
 مضدجسانک ملز هيلعل یلص ىا نأ نیہا نغ او مع ل

 (۱۳۲: 2 نبا ) فقباصآ
 زوج کیس الواد لا یر لاو نیب ہلا بیت

 _ 2 الکل ویلا با وقته ر چ ب ج

 ہقیرطاک اج ورک (۲۵)
 درملو ولع هلا یلص تل ثأر : لا ۀنځ هلل یضز رح نا يباو نع .
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 هیت ی تی س و 39 ع
(ANT le) 

 ر ی ےن یش یکن سارق رده ے کور ےہ تعرٹلا س رر نب لاو ترتحح

 روا اکر لپ ےس لوت واں ونشکگےنپا ےہ ےس اج سٹوری ےن پریا مس

 ۔ باشا ی ےس نون وا ےپا ۓئوہ ےتوہہ ےڑٹھکے در

 فکر ءاضعا تماس ہم نیمز له رج" (۲۷)

 ديلغ ىح هلا لوس و حمص هلأ نع لل یبعز بلا دعا ن

 ناک زو اف مهجر: :يقآ زط ةعْبَس غم جم بلا ةجش اذا :َلوُقَتْمَلَسَو

 : q1: ls) اف

 ے کر و7 یکے یورم ےس دع را یر یاب ترضخ

 اکں ا :ںیہڈ ے کہ د چم اضعا تراس راس ےک لا و اترگه ر رتب بج ہک انس سو

 ۱ - ںواپ ںڑلودروا تشکر« لایت وودهرچ

 رک نم لب رے اروا 2 و ےتاج عالم (۲۶)
 للاِلزسز الص مکی یلص لأ :لاق ذأ دنع لا یضز دغش نیلا لب نع

 (ع۳ ۸ دژ ء۷۰ لان) فجر اوني غزي ملئ صف لس رويال یّلض

 ۱ قد کیا یل دوعسم با دب عت رفحح یھت ےک ر قصور س سیم رک

 رجب ےک سا ؟ںوئاب نقی رط اک امن یک یا مر کی ںیہ م ےگ ےنام ڈے ںیگول

 وک اپ س ریگیرم لا 1 فرصزوا شب ۶2 02 یوو نیم لنا دیک رح

 ۔ایاھٹا

 لس و یلع لا ىلص ولا لزسر ثیآر :لاَقانَعللا یضز پزاغ نن اربا نع



: ۱ ۳ 

 (ع۵۲:دوادوا) .فرضنا نوح امه زی عن دالا حف نیج ویی

 پآءاھی دوم مرگ ےک س: ںیہ ےہ رد عرڈلا ی ب زام ار تیر

 ۔ےۓئاھٹا شیو راہود ککے وہ راف رک اش نیا سٹ در شنےک زامن ےن أس

 ماچ ےنوہ کلا ےس لول ھتاہ وفود سیم حس (۲۸)

 ےۓ وہ رکن اب یر کز امن یس ی کرک دا یشن رعایت

 ۔“وییئج نخ هلی یفاجیف ضزالا یلا وه عرب لی: ۓارف
 ۱ ۱ (ع۳ ۰درکار)

 روا ایکو دج ارش ےک ےناج شدہ )ےن چاہ پر

 -اھکر کا ے لنک وتا لود ا

 رارعت کی اروا تاج تی ہر (۲۹)

 من ذقف مان تل یلغالا ىر ناحبس :ویزجس یف لا دجس ادار

 ` (۳۲۷۱:یزر) اندک لذ وفذزجس

 ہا و اک افلم مکار وضح ڈرا یر وحن ڈار ہک ت رفت

 یز ناک ': ےک ےہ تر نی ۳ 4 هرس سا روا ےک رپ یگوکےس سی بچ

 ۔ےر اد مے می روا الکل رانا لاو “لالا

 انٹیج ےس نان اروا نوک شل( )٣
 هجا مک ایام فداشروا سوم قد میز انوکا امین مک ی

 00 ًاسلاج ديَمطت ئتح غقزا مل ادجاس ٌنيَمْطن ٰیتخ

 (ء۹۳:فیرشیراج)۔“ا ًادجاس

0 
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 یورو دچا ےک ناز یب ہشیڈ یتا ےک نازل ھپ درکء یس تا ےک نازبلنار چپ

 ارگ تحایرتسا سطوح هیچ مور(۳)
 نمط یت جا یاب رفواشرا ےہ ےک اک انکی ارا کیا غل پآ

 “هلک کاضیف ک لذ لعف من املا رنى زا من اذجاَس

(Nz: (یراخباهاور 

 ےزڑھگے جہ. کک کل اہی اشار سر یک ور رس ارس تاک ۳" مر

 ورکس امن راس پا کیر کا .٠

GDIووا ن لم تکا  
 عتفتسا ذیل ةقخ لا نم ہم شه اذا مّلَسَو هيلع هللا یلص هلا لزسو ناگ .' 5

 (۵۹9:مهاور) ہکشیهّلؤنيْمَلاَعْلا برایم عاقل

 تر دف اوت وہ سره ےک تعکر یرسود بج میم رک بانج
 ۔ ےس رفع یا ےک اشرد ار در نیلا

 اگے تاج ایک دھڑ تمکر رپ (۳۳)

 “یا نیک رک یف فنگ: راه رک ام تر ٠
 (۳۹۸:فیرثمل )2راه تافل یم تعکرودر یا پآ

 وال و اپ لایادرواوہاھچم لو اپ ںایاب نرم روارسلج (۳۴)
 ےہ تیر یف کیا کب سء شب ہدعت ای وہ نایمرد ےک قوزب و و واخ اتش سیٹ زا

 هجا ار رطلا ون اپ نایادروا ساچمه سارا چبا لایا ہک  ہدددا
 «لد پند لب لک ادب اچ کس استا ںوفددروا؛لوہ خرم بل القا یک اک



۳۸ 

 دل ١ طحالب ترت یک ا سی ثی دما لی جرم
 ناگ لا -یبنیلا ضر عر شیلا کلخر عجضطن ناله نم

 ین بت ور ضیا عو طاق یف سج 5 لس ی یلص يا ۱

 :1L9) : یخ یا (

 ںی چا مک یی ےس سیم تفس یکن امن کں یہ ےتام رفع لا یش ت رح

 مت امت یک مچ یلص میک ایام ورا اپ ںیئئادرواو کل اپ

 تیتر بادام اپ لک باد
 لپ لب ےنپا وت بجا پک یہ ار اینا یز کام ترشح

 ۱ (.٠ 2۸۳و اد وا2. تاریک اپ نادر ےیل اھیوک

 E خرراک ویا یاب یاد سہ ریت (۳۵)
 کن ابر کز امن کم میرکی دعا یر راس دیتا فرح

 ینفیلا رضب لاو نعرضیآ هلخر شرفا سلج کت ام طاشرا ےہ
 ها ںیجادرداای اچ وکں اپ ںیم اب ےپاردا ےب یا پر لبق ىلع

 ۹٤۳( :رگارا) ایف ر طیب راک( ںویگنا یم )

 اچ ے٢ رپ نار یم اپ لی ادمناپ ں ولوو سیب ہردعقت (۳۰۷)

 ےہ ے رکن ایب تیفعکی اف کروم پ علا رز نبرد ت رخ

 هدي عضو قغ دعا ملسو ہیلع لا یلص هلا لزسز ناک : ںی _ارفداخرا

 مین پآ نس ۔یرضیلاوذجت یلع یرسیلا هی ییا هزجَف یلع ینقیلا
 : رپ ناار ںی اپ دک اپ نیل ای ردا رپ نار ںی ادل تاب یاد چرب ےس ڑی دہشت بج

 (۵ ے۹: رک )کر
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 ۱ ۱ تانک ر شت )۳۶

 ےک دہشت منم رگ هک افرا یوو برو تر تعح

 ےک پآھقتاباربم تقو لر وا سل ےس ام ت روس یکن آر یس ےک حرر طس ا تارک

 : یی تام ور وانت ںوھتا ۱

 و سم رس ی سا

 وک سلم رم

 ۱ کے اجا ڑی ره ف رص ل لواهرعق (۳۸)
 اهرجآیفناگناز هد نم زی نیج ضال طسز یف ناک ناف

 ۰۸با لس غذا ءاضامبه هک غبَع

 زاهد بج کے آلت سراب ےک در روی تر

 بجر وا جو رد حبس ےہ ناف هشت وہ ( له لوا رعت )نایمرد

 ٠ تیل مار ےک د پآ ےہ اچ شلااڈجر عب ےک دہشت ت و شهرری -

 انھڑپ تہ آر شن(٣۳)
 یفخب نآ َنْسلا نم :ہکں یہ ےتامرف ہدع مثلا یر روعسم نب للا ربع ترٹح

 (9۸ ۷: دگادوبا)-_ج_ تضم اتص رب آ کشی “قلا

 ہقیرط اکہ رانا تا لر (۳۰)
 او ول لو نیتنب بت" ۷000 و

 ہد ےن ی هرکی ابا زاشأ و یطسزلاو ماھنالا رش قلخ و لی



۱ : del 

 ہقلع( ےس ےس وارا یک یمرو )روا کر نہ وک یگلا لت ساروا نوچ نج ) نو

 روا ےک ےنرشب مپ ۔ےہ اھکید ةسو# ےس کہ راشا رض سا وک ا ےن لن دوا ایان
 ڈووادولا) ایک راشا ےس تداہش تشک روا ین قلعے یگ ن ایمرد ف:٤۷غ(

 انالب اکا شہر اشا(۱)

 وی گل دیلغ یلص ییا ارگ لا روا دبع غ

 (۹۸9:رئاروا)_اھُک رحل واعدا

 وادع ےب دہشت ج رگ کل اذان ترت

 حج رند تک ے ساروا ےہ اشا ےس یا

 گیل رشد ورد(٢۴۳)

 اھ سگے تر دم

 ےن ناس پآ ؟ یورو ایل اک قورط اکمالسرپ پآےن مہ الا لو ا

 ےس مہ سس وو روف ایامرفداشرا

 محم لا ۶ خم ىلع کر هل ذیچم ذیوخ کا میا ربا لا یلغ

 e E نون !یلعؤَميِما رنا ىلع تک زابامک

 امد ضاخ کیا لد عب فی شوورر(۳۳)
 لوسر ای دات ساوخرد ےس میم کرک ٹن ےن دعرثزا را صر بولا ترضخ

 نمش امد ےس یاو پآد ںورک اب سیم زامن با سی ھج ےیل ال امد کیا شا
 : یلزهطاق الا بلا ريف ری ام یسفت تم هل اف

 :PY) یرازب) _میج لا فعلا تنا گنا ئیمخزاز گن نی رغم
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A) 
 اینکر ثلا یر ی دص کام تیر انچ ےہ اچ انوہ تاس ےک مالس م اتفا اکز ان

 ا چکا ٴمیلدلابۃالْضلا میحخی ناک ر: ںی نار

 (۱۹۸:فرقمل )ترک

 امد دعب ےک ز امن( ۵)
 يللا فرج :لاق ؟غمسآ وال ی اأ سو ای لیق لاَ تمام یبآ نع

 (۳۳۹۹:یز) *تابزفکملا باولَصل بدو ںیألا

 ین واک یکایک ل اوس میم رک کں یب ےتامر فخر ا میت

 دعب ےک ںوزامھت فروا رپ رخ آے تاد ابا ر فن یف پ آ ؟ے لو« لود ای زاد ۱

 زغال غیب" :ے لوق ید شرا اھ ری پآ سش مام گددتم

 ےس ںی نارواو# تعا لوآب ج قم گن مهناخبآ لا ضغبلا نمی ز مهطغب

 پل رک ل وقوع و یکن ا کاپ شا وت یکن آپ امد سا گول ےرسودرو ا یہ رکا مو یی

 (۵ھ۵۲۰ ۸۰۸( کر رم )نا

 زانت( ٣0
 _ ںیہ یھب رف اکم ال ایر د ےک ناروا ںی تا ےک مالس کیا | ت یک نو

 مسی ب بال تی ی یلصو لوس ثلاقةشیاَع نع _ے

 ۰ "رجال
 تو تر ںی میم مکی  کں یہ ناف اہتعلدا یش قیا دص کام ترضح

 res) کام کیرتم) رک مھر 1ےک نا فر وا ته

 ہکا یی ںیہ تر نج امن یک و کں ا ار نر ضروری
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 :ala) شب - ںیہ تاعکر نا کب رخ و کن و
 هوش تو جک ایفا نکس بجا انھڑیزاملا یو

 دوا اد نس ) زود یک ذی روت ےہ ئی یم مہ

 تا انونس یز ر و :

 کیا کیا کد المپ آکے کورس دعا یر این لا دب ت رح
 (۳۷۶:فیرث یز2)۔ تر را اھڑپ شالغالا ؟روسوا نو راو اورو حر

 ےس هیچ تور ت وق ے امد ںیم قو

 فتا سو ویلا یلص لا لزسز نا پغگ نب ین نع

 ۳ را نیاداور)۔عؤحڑلا

 ولرم مکی بہ کے یکدم علا یش بعلت ترشح

 ۱ ےس تم ڑپ توہم ےس

 ظافلا ےک توللبامر

 یو کیلغ لگ وو کہ نمون و گزیفتست و کنیچتمن هل
 1 ,؛گزجفی نم گز ر غلخت و گرفکت لو کزکشنو زیغلا کیلغ
 و گنمخز جز تو دخت و ىع گیلا جست و یلصن کل و دقت گی
 (۸۹:رئاداوا) جم رافکلاب کباذغ اب َع یشخت

 نامی ہجر وا ںیہ ےتگرام ین اعم یکے روا ل تاچ ددم ےس ےہ ماشا ےس
 وار روا ںیہ رک یر تی ا تہب کر تروا سیب ےہ رک ور فر ذا ںیہ ےک

 رجول سا ںیہ ےتڑوٹچی وا ںیہ ترا اروا ےک ی رشت یر روا ںیہ ےک

 ںیہ ےع پز یہ ےریتروا ںی ترک دایعایا ٹر مہ یلا۔ے رکی لام فان یت
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 روا ںی رادردیماےک تر یت یرتروا لو ےن ڑود فرط یب رجم دا ںیڈ سکه مرا

 ۔ےس الاد کوک وف کب ا عارت کیپ ےب ء کب ےتر ڈ ےس با هست

 یگے اج پاس تعاون کربلا
 نیر شعب لیلا ناضعو یف ساقا مڑ واک هلآ ترا نک قاخسا نہا نع

 (ع۷۸۵:یشلا سا فصم) عزل بق تنی بای ریزی فک
 تعکر لوک وگو اف فب رش ناشر ہو نکے س گورم ے دلا ہر ثراح ترت :

 بضق_ ےس زہ تو ےس حور دات ےتاھڑپ مو تعکر نشر وا کارت

 تردد رعب کو

eتات 0م ٤ سوپ رک یب سیر  
 ںی اف ان ٹی داع ادنچ ےہ

 نخور دعب یلشی کس یع میله عمان
(rei) 

 تردد کہ مک ور سا یش لہ ا ترک

 ۔ےت ےترکاھڑپ

 ےک نو یا میر یکے ورم ےس را ترقص تیام کرد ا

 ۔ے تڑپ نورفاکا ةروسروا لا قر لی لاد ےک ےترھکاھڈپ سوز رب

 :rnrr) ترا 4

 ۱ موضولا حت

 کا یا رفد اشا ےن یا پک تاور ےہ عدلا نر ات نت ترشح

 جو کن لعاب ہرہاظکےھھڑپ عر ط ست رو درپے رکو ضو ری ناملموج

 (۱۳۲ ءا: فیرش مک ال ۔ےہ لامر ٢ بجاد تنج ےل ےک ںا وو فرط کت سرود نا
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 تک طب ےس لب کے بت لار نی پس الس بم

 پ آکے کو رم ےس علا ی ہد قلا تره ورد تنو ہو رگ طر شا ےل ھڑپ رپ

 ہو یک و ا ایام واشر ےن ایس
 ۱ :Yl) فیر یرافب ) سه ںیتسکرود لیپ

 ناشران

 سنا تین ےہ اتوب (ورشدحب ٹنموردنپ ےک ےنوہ را روس تند کن ارشا

 یشڑب تعا اب زا یر ےن ںی کیر ےن الا پ آہ کے لورم ےس ہنع لا یش

 ۰ تار ود ےن سا وت ای آل گن خرروس رھپ ءایگھ ٹیب ےن رک کو اک لا لو کت نم خروس

 زنا "لپ نی الہ پآ۔ ےہ با ڈاک رشوان لک نیا ےک ا وت ں کپ

 (۸۱٣۳تیرث یز ت )ایا ظاشراراب نیت

 تشاچ زامن
 تشاچ زامن تو لاو سوت اد کچ وا نور ب۶ روس بج ےہ ہرایگل د

 ۱ ود نور بس تباش کک ت مکر وراپ رکےن ےس تعکردذ ابن کت شاپ یکے اج کد

 رج ای را رک ےہ رک اک س با کز امن کت شاپ یر نا تل ھڑپ یھب کر

 ۔ےۓاج گپ تعا
 ےن یاس مکر کیٹ بانج کے بج تیادد ےس تعریف کلام نب لنا فرحت

 رب تن ےیل ےک لا کاپ با وے تاک ۳ کت شاچ جک ہر داشرا
 ` :۸(٠ فرش یزت) ںی ےترکرات لٹک و ییا
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 ناۋاز

 es او ان پآ

 بازم کر چرت ےن ناب تاپ طلق وآن اھم رد ےک ناروا اگے ڑپ(زام

 (۹۸/ ۱: فرش کز )گل اپ دار قربا ب ےک تداوم اپ یل ےک یا

 روتزامن

 نارا مپ تیم کیا قتل دای تب کز کرو

 :FAI) فرغم )چب زامخ کتا ضا ےس بسر ےک ںوزامن فی کے ہ

 ... توابع یم تار تک ایام اشا ےن یاس پ آے ہ سیم ٹیدح رد کی
 ٌ کم تب ےہ توام یکں وگول کیک ےہ وہ سر کیپ ےس ی ہک لس اه مزالوکے ترک ۱

 ےہ بہس اک اعم کل وہ انگے دامی دذ اکے کب بی رے راگ روپ دات

 4۳ رم ) ےہ ترایع لا کور ےس ںوہ انا

 ںیہن رورض انوس ےیل ےک سا مہا ےہ بشر جنا اب یت قد لا اکز امن یک چت

 وہ ام تایضخی کر وتی ھب ا وال ن نادری ےس ےن وس وکر کا پلاس
 تین یر چت ت اینکر ر نچ دعا ےک ءاشع وتوم نام لاف اکے یا سم بش یا زین یگ اج
 ۱ (۳۷۶/۲ ؤاش)۔ے اچ هاب ےن

 کتک ا۲ های ےس ہدایت روا ےہ تعارود مکا مک یت

 2 :ra) فرش یراخب).

 ٠ الص 1

 رو سماع ترص نا پا ےن میام پ اوج ج_زامنشاف کیر

 ماپ ہتسناد ہے 2 ےس وچ ےس حر طرز کت ایام رڈردا ین الھکس ماتم تہب ۱

 مرغ “بس تلا ڈ z2 E تالکشم روا ترف تب ںی اگ حالت روا ہر تنا



۵1 

 زر CE یر شاکر

 (۱۳۹۶:دقادولا) ال دور م کیا رک دہن

 ابر اج ای ۲ رد شی رطنا کیا ںیم لز ییہ شر طود ےک نھ ڑپ والم

 تعلر ۹۶ جیب بیل تگ لا | بس کور ےس کر ایم نرا دیا ردبجت رخحت رطیپ ےہ

 ` ںیم یک لاو هل ہلال دن اولا ناب عب ےک حمام

 جرم ا ٭ لس ےناج سم موکردعب ےک لا« اپ لا روس واردات روس ےک

 ' غب “میلا یب ناخب” ع ورقہ وکر رعب ےک نا ںی اہک تالار
 رھپ ر١۱ سیٹ ہریحر کیپ چر ۱١ شہ ور لب ہر۹ ت 0ب ۱

 رب ۵ ںیم تعکر کی زط لا تر مما ٭ شہد رودرا ہبیرمر ا٭ سیاح
 جررطلا- بیگی د رپ بیت رت ات مر نا ۔ےہ یتروم یره دارت کت ای

 (فرثیفت) گاج کر داد کوس نل یم تک را

 ر امن نک روس

 سہ ہشام ےک ہضم کی کے کورس در شیشه تر
 خروس وتو تانو رع شا شر می اربا ترطح ( ے دارت اسم سلم پ آ )ند

 بک ر خعںوسےرجو کک تافو یدعشا ین ار اگ ا نزول کنگ ۱

 شل نان ایام ف ےن میام کیپ یا کن ی کنی اینکر ڈا طرق ام رح

 اهزدشیز اإ مييعل لو يأ تؤ نایت ملا تی نم نا زما ٠
 ۱ 8۰ ا: م ادر) قاضی زغزفاق

 ےل ےک ی ںی نںایاٹلودے لب نوین اتن کہلا تاچ روا روس کرک ے

 و زوم و واٹ نل بج سیٹ انک ین نہر اے



 ہے
 تی راک وسز ام

 وذ)ے نون راد | تعا اہ زینت کرد مکا مکے اجوہ نر روس بذ
 ( ںیہ دک پیک کی وم اک تعا گارد لکه یدایز ےس

 8چ دوا ام جگر برا کتک ا

 ۰ وم راوی رگ

 نا چیر ا( ںوضزاز
 تے e ننارگناپ یئصاکف ور وا نر جروس کم کف وک

 درو یدارفنا گل! گاہک شوک تام چ نونسم نه زانی

 رنو سیم ںورمھگےنپا ۱

 ماقتتسازام ۱

 ۱ نیو نگ امورو انھڑپ زا ےک ےن کب لطلاب نم اتتسا زا

 وب تون کلاس دے چو یکے ومد رتب اسا ےک اش ب آر اروا ےن وہہش لپ

 رتی _ ےہ بش امد یک راب رواانڑپ اتتا زامن تھ ےل ےک ںیکواےک لا»

 عام ظن اکے ن وہ عش سی نامه دبی ایمی ےک ء قت ضازامن کے ہ

 رک لط شراب يا مرکی باطج زور کیم کے لک تیر یک اد تست انچ
 سعدی ےک تماق اد لازا ےن پ آء ےس ال فیرشتل ناری که هک 5
 لر چاپ تو ے رام دء گا اھد ےس گپ شا ایام رفداشراریطتر ازم

 ہصح لایای روا فرط ںی اب صج لایاد ہیک ٹ فلا حر ط یا دداچ یار الی فر
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 ۳ ۱ (ھارنم)۔ایلرکفرطں یاد

 امر ام یو اتتا

 تبلت نج: ںیہ تاغ ایکو رعت ےک اعد ےس خیام پآرپ نوم ےک ماقتسا

 عطا گی یف لغت ھالا: ںیہ لی شکر وای تام یز رو

 ھج ےیامرف بارہ ےس لداپکما سیٹ الا ےا “راض ريغ افا بار وی الجاع

 ہد ڈاک ال ی اداشو یک زیرو ادم رتمروسرپ روط یا او یر اظ روا او رک ر تیمم

 : سیم ساوہ شک نا _رتفار جواد ارج ےک اوہ لاو رک لک وخزداوہ

 ونک اصتت

 وات تعلر ںیم

 لا ہے لم ترول جا کی اک تا وا ت سکر ںیش نیم کرا لا نامر

 یا سم

 2 ارت وک ا یھب نما ناوضر

 لنز يا

 یف یلصب لس هلع لا یلص یا ناگ :لاف دنع هلل یبطز سان نبا نع
 2۷۹۲ :بیش انا« ا۶۱۰۲: ار) وا رغ ر نی رش ناطق

 ۱ اضم الم مری کے س تست

 اھ تورو تک ںی ںیم



 ده و

 باطل نب مع وَمغ ناز ىف نمی سالا ناک : لالا نامزز نب دنزب نغ

 A اما اطوم)ناضفر یی زین رشع وات

 من ناوضر مارک ام یی گل, سارا تر نام نی ترق
 ( تیم رتو )ر رنا ےک ناضعر یم تفالخ بام ز ےک تع ہٹا یش قوماف رغ ت ره ا
 تبریک یہ ےہ رفیع نی یگ رمح ےھت ےترکاھڑڑپ رو ت تمعکد م۳
 ت اھڑپ ی یش ب اط

 نر ڈاکز ھ7 رم

 ہک ںیہ 2الی ین گاه درد ای ان کیا لک آ
 «بس یک کیا ی رط کز اف کن وفود ںی ےس ٹیداحا قرف از امن یک ترو درم
 ̀ نایب قرف کز امن یکت وگو درم ےن خیال پہ کں ویک فالخےک تقی کالم
 های

 ريخ :لاق ذل مّلسز هیلع للا یلص لا لوسز نغ لا ردیوس یبآ نع
 لاو لاو مأیناگ و ںیجألا فصلا ءاسيلا ف زفض ريخ ز لر لاجرلا فزفض

 لا ولار نایک ونهو جس یف یطفنیء استانی مجیزجس یفازف جین
 ان: لاقو نفتی نآ اصیل زوده یف یی بصب وای رسیلا ازش نآ
 ۔ِلاَجَرلا بارزغ ىلإ نزطنک نام یف نک ر اصبآ عر ال ءاشْلا رشفم

(r: E) 
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 ہک یاشار پ آہ کہ ےس کدر ےس ر نع لا نر ید دیس ا تر

 پآ۔ ےہ ایر آف صنم اکے بس کل وقوع دا یکم فص نب بے بس یکں ووم

 مک رله حر کٹ سکس ور وا ےس ید من هر ور یا
 لقب چا شہ ھت کے ےت رک اید ماکت اہ اوکل ودر یاس پ روات سد

 نرمو کے 2 رک راکت اپ وآله یب رکا کو اپ ںایادرکا چک ک

 واں وصل گول اوترو ےسا : ےتامرفروا ںی سرک نر سوپ نزا ےک گرو

 ۔۔ےاجڑیرپ ز ےک لورم یا یک دایی ںیہ کت مایا

 اوچا کت روک دز مج شی ثیداعا راست گودال لا

 چاہ ا ایک الخ اکں جی نا ایپ دو

 سس رو

 ےس یک رتا ےک ہری شی ددای رداچ لامر پ٤ د ای زع کریو کدر اوخوکں ورک تا

 - تقو ےک سیر کان اول و اتاق

4 

 ۱ ناک رطلا هاچ تک ےس و ےل ل اپ وفود ںی تاع یکم یوکن رز گاف

 -ےیہاچ هتک رکا ےس کشد کر رر طی اد داو+ہنہلصاف سی

 ۔ےییہاچ انا اب ےک ےہ نکے پا فر ےن ER لرو ۳

 هاچ هک دت دای کس ]پسرها بي ترک 0 .

 2ک کک تاب ےک اہے ات کب اپ ںی های شرکت ا

 اا
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 ۱ فسا فر یوم یے ںی نواب ےنپا لای لی کر وکت روح 2
 ۱ ی

 - ین اپ کر لی نش ز لاین شهرک رک -ے
 cra قاذ نوای لوقود لب تر نیکی نوا نوا لود شش ہد -۸

 رش نیر متن ےرکہ دچک واک م ب روا یب رپ نسل ا کل ات فر

 ۔ۓاھٹا ۱

 سام لوید الم ےس لا شیپ لثه ۔۹

 ںیم برک لاف فرط یاد لپ رز فالخ ےک ںوورف ےب ےیل سی یت ا۰
 گلم سا هک رشرپ کاپ ےہددپ نیز نیر اتش یر
 ٠ ںںورواڈ یم ںوباتک اب لب ج ںیہ لر فسا تہب

 ٠ زامن کردی
 ںوزور ےک نرم ارق یک قاد یک الار یعر وار سایت ںی ہیک د لی مالسا

 ی داور ی ذ ںی ایف یک گلا یک ج :؛ے اچ یا اول اوش عب ےک ماخا ےک

 ہکے ب دل تیادر کف یل ش کس اچ ۔ےہ ری یئوکہدالع ےک لا لا

 ےھج ے رکا یک یب ںوفوود کول ےک ںادوتے ال فشن د المپ آب ج
 نما ریخ ام بل مک کنڈ کار اشرا ےن ہلا پ آے ےتانم ںایضوخ
 ےک لٴولوود علا ںیم کاپ ہللا نیٹ ۱۱۰۹۴۱: ایلا) ۔رعفلا مؤ خلا مز

 نواب یر اطفا را( برقی ندا ابرق ںیہ ےام غاطع ندود تم ناشی دب
 ۱ _(رغادیع نی )



۲ 

 دعا یر کک ام نب سلا ترشح ها مارو اوباما مارکت یر لا

 ۱ ابر ےا وے

 7 الا دیع۔ےہ قرف کتی بلا ےس یک کیا دتا رط کن وزامن یکن یی
 - لس ماناکےدازا ےک لو تیتر وا ء یک طلادیع فل دییزوا ےس رک یخ یک لا

 دل رووا یر ظ

 هی رطاکز امن ی نیر
 ےس اا توت کا لودر سما نا قاره رگ

 تب دعب ےک ر سکی رت نی رم نت زط سا دوتا دوا را ےہ

 لیہ پھ فارس بصیرت
 یزننمروا طب ےس رج هرس قیر هروسرگم ژپ شنپ ریو زوم

 ےیل تر رود بر یب کل ترکی ید پی ںیہرشماخ

 تقاضا ڑپآرجہدوسز وار اف پماد رک

 .ریگعز ری ل ےک یی ییا مال لیپ ےس ےناج سم ادعا ےک ےن اجو مم

 ےس اھا تاپ سرکشی دوا دژ اچ ےن کت لوت اک شاپ یش ںور یگ یت نا ےہ ۱

 زا یکن ی دی کے ہی صاف لار روپ اف لطمه روت روا ںی اج یم نوکر ر خا

 یر سود نج کس اشو یب ترک یم تعکر یکم نگ یش ںیہ ین زر سیم

 ۱ اپ ےس ےناج لم عوار شتر



۳ 

 یگ لری
 رال ٠

 انب ےڑڑپکے ئس تععاطتنا بسح ۔٢
 ںاہاگڑورشوخ -۳

 ناک رشیک ۴
 آباد ےس ہتسار ےرسودروا انا ےس ہتسار کارد انا لیپ ہاگدیع -۵

 رننعل ویو رکا رکا ھر هال رکا ھآ نیا یر یک یم تسار ٠
 ۔اناج ےئدہ تڑپ

 ( 1۳۰۰: ام نباء۹۵۳ ۰: فیش کر انہ )اتو یخ -ے

 (فیرش کز زن: فرش لان )رار رفق رس ایپ ےس ےناجداگدیع -۸



NF 

 تین یکن د ےک ہعحج لدمالسا
 )سپر انچ ےہ لگ تیا هدایز تب رند ےک عج لی تعا ش ئالما

 ند اک مج عادت ےس بس یش نا ے اتوم رول لو نج روس کا امرفداشدا ےن
 یا ہایگ انگل تنج نا ند یاب نا یک مالسلا یلع مد آت عج نو یا«
 : برش جو ) یوم مئاق ند کا یک مای روا ۓال بیر تر ہاپ ےس تن هد ند
 ے گال دیر وار قل دیع کی د زن ےک ات لا عند اک جن کے سن تیادر فی( ۱
 ےک عج کا یار اخرا ےہ مالم پ آر (۱۲ ۸١ا: فیرشو وا )یسک یھب
 تاکا شاد ارج سرش ن ایل یھبی وک یم سجے تعا ییا کیا د
 (ریلع ن )“ںی زا نے ریت ں ار ورش

 ؟ے شف لک تبع زان یاس
 : ی ب یلاپئارشم ۹ لیڈجردنم سیم سٹ رپ لا تیتر گز انکی

 نیر ںوناد ےس یل تاہید لوک )- مش یدابآ دب ا
 (س ذوب رپ تب رم) و« تسردقن -۲

 ( شف وچ رپ مالظ)۔انوہدازآ ۔۳
r( شف رپ وقوع )ان  

 (ںین فرج رپ لکا ردا )اب لتا ۵
 ( شش ربانی ن)۔ادجانب ۷
 ( ششم ری اب ا)۔نوہدداقرپ ےپ -ے



 ۵ و

 ( شش وج رپ ے اد ےس فوخح یر کوا ید یت )انو ت فر داریق' -۸
 (٠ ے صخر رب گے چو یک اب تخ ) نوه ڑی روا شاپ ت ٩-۰

 ےک تقو یر چ اک او آے رکادا عجب سی یئوکرگا ادوجوای سرا عج :

 ۲۷۸۳-6۳۹ :راسالاے وت )6 اجوہازاروکب

 رحم زا تاعکر

 سره 75 *ںیہ ا مه امف ےک ربظزامن تفو ےک رهظند ےک عج

 ی اپ قم ماا شر تاپ لیپ ںی
 اهتفیواعبزآ ةغْمجْلا لبق یلضز ناك ةن هلا ىضر دزغسم نب ولا دبع نع

 مف نيتعك ر ةغمجلا دغب یلصت نآ رت هنأ بلاط یبآ نب یلع نغ ئ وزیر عز

 (9 اد یرنزت نفع ادوار لا ے۹ا: جام نیا ن ۲ ۰۱ا: لات ) ۔“اعبزآ

 رعب روا ےس ےہ ڑپ تحکررا یکی ےس عج ترا رووح عبادت رح

 رک اید مکے لوہا ہک ہ یگدرم ےس شعرا ید بلال یا نب یت ررتترواء یھب یم.

 >٠ ایریا اپ ںی ور ےک
 ودر حب ےک رحب مو پاک توپ مولعم یر ےس تاور کیا مد را

 دعب ےک ہعمجزامنہکے ہی ہصالخ ۔(۴۸۷م ا: مکس ا۴۸ زا: کرام ےس جی ڑپ نیر

 (۴۶ رو: و کرب ء۶ ۳:ا اب رھا )..راچ لپ ےس عج زامنروا ںیہ ٹر



۳۱ 

 ۱ مزاج زا و

 رزق ستم اتے ااجوہادا شفوآل لپ وب ایا شف زانجزامن

 2سال امد کس مولد ست ےک تیم یا ںوہہدایز آی

 وات مر یکایک فرد لب یر شیموزانج زار ےس اچو ترظخم یک ا روا

 - ساله نبرد چنان شش تار ی اب )ےہ اانا کک واک

 5 ابهام ےک شع ےن ین پاک ںیہ ےن رفع شهر ولا ترفحح

 (99: بیر )دریا شیو زانجزام یک

 نٹ ہزانج زا مي پیآر کن تا فض علا یش اب نج پا پتر

 6۱۳۸۸: فرش ین ته: قرا )ےک افا درک را شریک ایف رم

 گر ابتر ک محب ھللا گئاخید ںیم اشرب ےک نیل نیہ ناپ تإ

 4 گیل هلو کنان ل جو کج یلاعت ر مسا

 : لپ دوردر واکس خا امن ات یکی مور
 رم وا را ره رگ ایم مر ےک وٹس

 5 لغو ميماربلع تیا اگ ین لا عز بت لع لص ھالا

2 

 2٤ ۵ھ7۶2

 گیل لا عین نک كرات هر لیہ لیک تا تیوب لا

 لی نیک میم لا لغو یوا رت لک تراب
 ۱ : یر اھ دی ےک تیرا لر ام کی چپ ۱

 لا ام دین هو تروگودرم خب اب تیمرگا

 ارگ و تربص اتییاقو اتیهاشو اتجیمو اکی زیغا ته

25 
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 ةتیفوت نو يالا لع هیخ فک هکزبخآن متین و

 لو افعباع رواولورظاحرداوآل ودرمےرامہرواوکں ودنز ےراجوتادلاےا

 ءےد شش ںوتروع یر امل ودرم ےر را ر واو لوڈ ساق ر دار ٹو یکے ر امہ رواوک

 توم ےک ےس ںی مج وا کر ہدنز ریپ مالا ےسا ےک ر ہرن ےب وآتس سٹ مگئاشاےا

 ٭ا:دؤادولا)- ےد تور لاما ا ےرد ۳٣(

 تامپو اکڑل ابا تیمرگا

 “اعم ژ امفاش ال هلعِجاَوارغُذ ؤآ رجال هلعج و طرق ا هلعَجا هللا

 ےیل ےر اج وک ا دوا انب الاد ےن رک م اظ اکا ےس لپ تامل سادللاےا

 )جم )-ےدانباوجایکروظن”لنرافشرواالاو ےن رک شر اقروا ہر تز رواجا

 طب امو ووم یکڑل غلات تیم رکا
 موش اهلعج وا رغذ ارج ااهلعج و اطرقا هلعج مهلا

 ےیل ےہ راھہ وک ادوات لاو فارس هه را کن سادللاےا

 ۔ےےداتپ وب روف شی انشروا لاو رکش افشروا ریت رواجا

  ODESیورک م الم فرط ولوو رب ےک یاروا ںی -

  ۰ہ انچ زامن ےہ دع رثا نر ہری رہ دلا کں یہ ےئام رف دعا یش یر ر خرس ترطح

 م کاکا ام رفواشر ا اوج ےنہنعلاا یشن ہری رہ دبا ترخو یک کی ای رد ڈا رط اک

 بج روا لوم اچ ھتاس ےک ہزانج س کے ہو روا کن کاتب ہقبرط کہ زانج زامن ست یم



۱ A 

 گور یوم رکا ین گپ لو# اتھڑپ مان یر وا لوم ریو اج ی درکر مزاج ۱

 تيم لو ومات اھدر پروا لوم  Jاء۲۲۸ ہا: گ اءمادلاطوم )۔۔ مبان:۳ۓ٣٣(

 اعد رجب ےک سرم لس
 للا رفغتسأ شارغغتسا ار فتا (۱)

 مارک ولا وللا ذایتغ ربا کنیز اسلا نه

 ےس لا ںی ءںوہ اب اس ےس للا م ںیہ نا یوم دلا م: و

 اب تب لم یے فرط ی رت واچ اوایل لوبیا

 ۱ (۵۹۱۷ فرش )مار اد ل الج بحاصهسا ےہ تاکہ

 لک ىلع رف ر دنعلا هل و کلم هل هل کیر ش ل هتخ ول لر ال (۲)

 گنهجل دعا تفلع امل یوغمالو ,تیلخا امل عام مه نیر ين

 اکیا« فرش لوک اک ا ےہ ایک ہو ورم یئوکا وس ےک را چرت

 0 هسا- تک تدرت لک زچرپددروا ںیہ نفیس یارواچ تماشا

 کور وآے لوس اے نرو اطعلرکرچ یا الاد ےن کور واچ سرا

 :اگراب)ل تیثیح کل ال اه هر توت یشیح بح اص یک قد هد لی ےس

(a: ner 

 لک ىلع رهو دما هلو گل ملا هل هل گی رش آل هتخو لاال ہلال (س)

 لضقهلر غم هیات شرب ىشابالرةۇقالۇ لوح نێر يبق `
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 (د٥":ٰغخورج نفاق رک ر نبذل يصير رال نسخ ایا و

 یکی اء سین فرش نوک تا ہہ ایا هو «لینروجم یئوکاوس ےک ہلا رج

 8 اتکر ترد ت لاکرپزچربههرواچ فرت سیل ےک یاروا پچ تم اش

 اوس ےک شا حس ال ینا رگ قاط یکے ن رکی جد دوا تمہ ےک ےہ ( ےس ارب

 روا ےہ مانا ےس فرط ا« یک لا فرصت کت وابع ںیم وا نیر رک

 ےک انوکو ےیل ےک یا مجانی ےل ےک یاروا لیل ےس یہا

 لار اگ تسا رفاه اوت سو

 رگ كيدمحلا لا ماحبس (0)

(rrr) Cpr) (۲۳یرم). 

 هو دنعنا هل و کلمنا مل کیرش ال هدخوش هتل ہر کیا روا

 ایکس ر رتو انکے ک سا و اگے سرود ےک امن رج نی یش لک یلغ

 :a44) )-ںیہ ےاچوہ ف اعم یگ ں وچ زباب ےک

 رجلا نل لا هللا مہ )4(

 فلو مو لل هل خر هنآ لعامل
 ضعف هل کیلو

 یکی تروا ےس دالا لک اہے زاین ےل ہن کیا ا گپ آ* 7

 ۔ لیوا ےک اروا چد الوا

 رنج یل لا وذا مشپ

 ۳۹1 بقا پا کنز اعا زك نقيا پورو



 ےہ

 سعی مو فرحا یشفَتلا هنو ۱

 ذوب ےسرشی زون لا: اکبر ےک وہ ۲آ اپ یم ےک داپ آ ۱

 لا
 ت یسک

 ےگ حو بج ے رک او سرکوب لیلا

 مٔیجژَلا نل س رلاوللا روشپ .

 زنم سارا "۹۹پ ٦

 سائلا رۇ شو وشب لا ساگا اولا

 نیا ةا نم

 نور کد ےک ںوگرلبیکپ ر ےک نیکی شاپ سج ےس دیک پآ

 ےہ ات اڈہ وس وج ےہ لیا ےس نومگ رج ے ناطیش ےناو ےل اڑ وسو یر وجے

 ۔ےس یم لود ےس سی ںیم نوک نو

 رم نٹ نی دعب برخمو رجفواہبحرم کیا کیا وکں ووس لو نا دعب ےک زار

Fi 27ات ۱۵۳  (FF 

 یسرکلاقیآ ()
 يف ام هل ءوت الو ةت لح ال ما و 4 5 هل
 ام ملی هيا ال هل عقیل اگ نم +ضزلا ناتو بوی

 ماش اجار هیلج نف ,نقب نویی الو مقلع اتر میرن یت

 یاهو اف ڈو الو «شزالاو تودلا هک عبو

 همی

 و تست اردا: سام ہد بج ے رشک ( تاد )لاو فرار

۷ 



 . ما

 راے ۳1 زدم گز راس اوس ےک کیلا چ

 سا ےک رک نئ اقنش وج ہو ےہ نوه اکی ا بسود بسه وج لی نیم زو لونا آئین

 لاج روا ےہ ےس اس ےک نا وج سنا وز "000 0
 ۱ درق رگ سمی سرچ که کا گناه ںیہ چپ ےک
 نوید ناوک اکتیو ہوکن یم زروا ون آے یکی شا سام 27 ایدف

0 - 

 a شیب دع رک وک لب ترم کیا حب ےک نام

 سیگرچ لوکس تو توم ےس ےنوہ لاو سیٹ تنج ےسا وآن یر 1د عی ےک

 ٠ ںیمیوفووللڈلؤان)۔یگ کب
 دل خو لا لس اور دعب ےک زامن کب رخمر وار مقر لذ ()

 - زیدق يبش لک یلغ وهو ٹیمو ییخی نحلا هل و کلنلا هل مل کنرش
 (۳2۶2۳:فیرتیزر)

 ےماظغااکز ا
 7 ما ارق لق نایب زا مو لیک کاپ شنا شود مش

 مہر وا ےن انہ عی د ڈاک اضد یا لک روا نی ےہ رف وقتا ان ککل یت

 نیم کن یم 2 رعیت < تیفاع سی نیب داد نیب کے بس
 ہت کت مو اد ںیہن اج شرر گرو لا .

 ےس ا وے ایکو موراد ںیہ ساب روا ہر اک واکس یکتا یم اکہ دت اتا

 تی تو حج لار یر وا روصق

 ۔ںیہ بلا ےس
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 ` “ناطخأ رأادیسن ناانذخازتالانبز”

 :داعد یکے وچراریب ےس ری (۱)
 ۳«: بزم ول ویلرواتکامآ امنای زهرا

 یو مترو یر نزرلے د توم ںی ےن سض ںیہ ےییل ےک یخرا طبس

 ۱ ۔ےاناج /ٹ وافر یک 7

 ۱ ور یو لار اه تیب(۲)

 “ءہبنط ..ییابگاو بل یمکی5رم آره
 -تروکای لو+در مے فی لات ان یک ٹی ادشلاےا

 :ماعد یکے کل ےس الف ا تی ۳مت

 ۔ںوہاتاچ شش یری شاشاےلا (ھ:فرثفئنت) کا

 :اعد کھیپ ے وضو( )ا

 (۱۰۱: ی رشوادرب) ۱ ۔وللا وشپ

 ۱ . :ءا اھ ناد (۵)

 همسر رنو قران لغو إزْفُغا لا

 ںیم قر هری دا رف اطعرھکو داشکے روا ار ف اھم هان رم الا سا

 داف لزا



 :ءامد کن اب دعب ےک وضو (۷)

 ہَلَوُدَرَوُهَلْبَع الت نا له و هل یر الو ۳ ناهس

 د: رشید ۲٣۳ :فیرتہس) رب ملا نم قلا ویا وکلا نو ناجا ھا

 کر یو اک ا ا ےس الیکاہذ سید بعم واکس رکن ویدیو یی

 _ ںی لوسرےک اروا ےمردنب ےک سا مکن وہ ات د یاو س روا

 اونچا (ع)
 بش نان لوڪ رک نو ویر نه امت قهر ۱

 .٠ گری لایکب نوا انب اه ےن سٹ: ںیہ ےل ےک دا ںی وتب
 ۱ ٠ےک توقروو شوک

 :ءامد کنکوری (۸)

 انب ھا یھب انا ےریم پره انب ی تروص یم ےن پالا ےا

 کیو

 ۱ :ے نیامد ےرھگ (۹)
 لاپ هو الو لوعال ملا لک تله وشب
 زوا ےک ےس لوم انگ ایک ورکر لا سل را التماس ےک ما" ےک شاک

 بت فرط کی شا تقاط کلک

 :ءاعد کوم راوس ی یراوس( ۱١



2r 

 نۇق ارل او نێر رقمها او اه علت لا ید ^
 شوب اقول مرد پدر ےہ رام وک رانا نج تاذ ہد ےہ کپ

 بکس اورو رض فرط یک بر ےچپ امر ہشالب واتس ناو ےن ال ۱

 :ءاعد یکے وہ لار ںیم 0(

 ت مّيِرَقْلا واط ویلا ٍوهُجوپ و ریل هاب دو

 هل هللا لوس ىلع مال را

  (شانجاب یا ۳۷۷:رواررا) 3 اوبآ ل ختف

 دی E ے

 مالمو الصر یل دلا لوسرروا ںوہ تو لادا مم انشا «تدوررمناطیق

 ۔ےڑادرد ےک تھر هل ےریم ےد لونا ے او

 :ءاعد یکنلک ره (۱۲)

 نيكل هللا ولا لوس لع رفاَلَلاَوٌهاَلصلاَو هللا وش

 )۳۱۳گز اذ جام ن ا) - ويجألا بلا نم قیمصغ ءا کین هیت ۱

 ارش سا هل لوسروہ ما اصابت ماش

 ' کہ سا ےس دددرم ناطبش گی لا ے اک ل شا ےروت وہ اترکل اوس ےس نج

 :ءامد کد عپ ےک ازا( ١۳
1 d2 

 وو ةا نک تآ ال ااا الا ول ونه تر أل



۵ 

 اکیا فرق لک ءَ نت اگ وق 1 1
 :Cur شر شک راقم)

TTTی  

 ۱ سج نا ےن اک رب رپ دوم اقم لا ارف راف سینا وا رک اطع تلیضف ات روا

 ۱ ۔اترکس ا ؟ الض د رصو آنتی ےہ

 :ءاعد یکت قو نل ےس تنطاس بحاصروا نو ۳

 ( »ن45 ور ورم نك يدعو مورو ن كجا ام
 ںیہ 2 ہانپ یھ یر ا ںیم نا ںیہ سام مہ الا ےا

 -ےسرشےک نا

 :ءامر ےک یناس آی ماکلشم )٠۵(
 کش ی 5 لو اله هتلعج ام اللهم ال هل

 ۲۳۳۰ ناحنسا) ۱ لھ

 لب و |
 ۔ےاتاچ بج نامنآ

(O):ار گو میر  

 جلو لاو رجلا نزاو رها نم كي دو ل ها
 ("۷۹:فیرظیراع) اجلال زا علعو کب

 ے امر جام روا ےھت ندا ایر سیر سرت ںوہ اتہاچ اپ لا لا ےسا
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 تب اتے لرراروارچرب ےک شر بس نشو زرهی

 ` امر کشر یاد ۰ (اے)

 و و

 ےک روا ےس لو چہ درکممارھ یا ا لالع غا اچو تار الا ےا

 ۱ ساعات لپ ا ےد رکا

 :ےڈ ءار الٹی ق اە ړی دنیا )۱۸( 

 رکے نو مروزگن و مر اط ںاہی ےک کاپشارک اب رظداشرا ےن ایڈ پآ
 یکے کل صا ےس ےہ تکاب ناف ںیہ نج د جو یئاھچا لولو کب جے

 ومی آے اہ روپ ناصتخ لوک مرگ یر کوم یک گاہ درم ےس للاروا وک

 0 7 J لعق ءاشامو هلا زد وے جام جحرط لات اتل رک ط سا یگ

 ۔ایکا اچ ج ےن ناروا شرق ےن لات (۴۷۷۳:فیرش

 0 ءا )٥(
 كيلو وا ی كب ایسنا ی ای تب 0

 ۱ قی ترواےئوہ یاد تتر ےس ترت ی یھت اشا ےسا اص

 ۔ ےترمدا حس تسمه یاد تت ماش ےس ترآ
 ۔ےااج فرط ی یر تروا ںی

 (۳۳ ۰/۳: شرشر وارولا)
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 تلئشا نإ هل ینیتاعلا بر ولر كّلبَلا عبضآ و اكغَمضآ-
eام نِمكاِبْذوَعَآَوْذاَنَه و هک بو  

 عبام کوهی
 1ے ھچک ی

 سا ہاٹپ روا ںوہ ترک ارس کت یادہ دوا تر درون :تزشو ال یکن د
 (۵۰۸۳:رؤادوا) ےہ ےک دعب ےک ادوار شک عد لا ےس یب دے

 مدیا کیل یکم اشد ۳۳۰(,

 ۳۳ ميل مور لا نالو ضر اى عمو عم رطل قانا وشر

 کوب سنن ات لے تکان ےک تا ےک مان ےک کاپ ہللا لا
 _ےالاو ےس اچ بش وا اوت بوقووروا یک ونا ابو« یکن یز

 کر ی چ لوکاں اکے رم نت نت اشد ا دی
 (۵۰۸ فیر 7ار ا)

 ۱ :ے ڑی ءاعدی وک روس (۲۱)
 or: e) ایی اتکیی مو اده اتوي وټاکاقآ قلا ولی ۳4

 ںیم بیس ےک ںوہ انروااھکر فام آلی یں لس ےک یا تب ۱

 ایا رفد تکاب

 :ےٹہامی/لماٹ ")٢(



 ے۸ ۱

 (۳۳۹۰ؤفرشیزت) وا

 ےس تررق یر روا 2و لد سیم تتر ےک ماشتس ترم یا ریت م الا سا

 ۱ ی یت روا ںیہ ےترمر دا چ ےس ترت ی یر دوا ےہ لئاد ںیم تقو ےک

 ۱ ےہ اناج رکا فرط

 : رک تکان بالا ولكل یمشآو کیف

 _ڑک نم ك بدوا اها و اچ ۇبارا ارضك اهعمَق لیلا وله
 (ییژرلس و ۔اکنُعْباَمڑَكَؤاَبهْفاَم

 (ہہ:َلان)  .قلخامز نم ِساقاَكلاولا باک بۇغا
 ےک رکن ا ںیہ آ یز انب کت املا ات

 یک سڈ اکرون اہے: تار لا ساک اه مر نی توس ما سن )

 ۲۹۰۲: عاری (اگۓایٹوہپ لینا

 سام السوذالساللاےا یک انت لو ِلض هل"
 نون

 چک درد هما نور رخ سد رج ایام رظواشرا سیم مک

 (۸۱١٢۱:رگارزلاُگ) 5 _ کوم بیصنتحعافش کرب ند ےک تم ایت.

(rr)نشا یک فو ےک سس  

 - الم لایت وتو ات پر روو آر دارا اکے ون ب چ ا

 نوور ی رام رپ بنر سی لئانلا روس روا لا روس« ارور
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 ہت یوم ۔ی رفت عطر نکن اچ مچ اگر
 وہ رق ڈا کیا ےس فرط یک لا وا پیتا اروا تب ۔۴

(r r: Se) E 

 (برمنت)_تلکابج لعنت موی كالع بق رگ

El ۱ 

 (۳۵:دزادزبا) 1 ۱

 ٠ء: ) .ایهآو شۇم كيشي تل -<
 ٠ لومار تردا ارم راے مانی اشنا

 اپ ر٣٣ دما اپ ۸۳۳ لا ناب نو یھب اف تاج قو 2 وسروا
 200 ا بت یر٣ا

 دعب ےک برز اروا )۰
 ےنرکت اب سکه بکس برف زمرد کیا فدا ےن ااا مپ آ

 رور ےس موت ےک اچ آت وم تار یا اپ ند یار ء تی مد ہعقد تامرگا لیپ ےس

 1 (۵۰۶9۹:رزاریا) راثلا وہ ایزجَا کھلا: چ یادو ۔ کوم ی

 5 ۱ زار فی وفتے خود گا دللاےا

 :ءاعد یک فو ےتوہ لاو ںیم ھگ )۵(

 وشير اتو ولا وشب جرم رو ول ربع < تلکس

 E ات وت اتل واتجر حول



۱ ۸۰ 

 لقد ہک منکر مچ :ںوہہ اگ انک ا رو نو ادامه شادڈلاےا

 ( ےس ملل ولادر عا ےک سا )ایک ورک رپ ہللا ےنرہ روا ےک

 ۱ :ءامد یکے وہ لاو شییرازاپ (۴۷) ۰

 بم و نیت دا هل و كل هل هل كار ال هلو ةلل ال هل

 (۳۳۲۲۸:یزر) ريت ىت لک هو را ورب تو لو

 تہاقداب کی اے ںی رش وا اک اچ الیکاود ء لی وبتم یئوکاذمےک ا

 اتر مدد ےہ هرتز هوروا ےہ اترام یاد رز یو ہفیلرتت پس ی کی اروا

 ات سرت لو چر ددان الک بم نثر ے یہ

 ۱ :ءاعد کی ےس ےناھک:اھک )۳4

 (۱۸۵۸:یمرت) ۔ںیوہ ترک ور شان ھکدمت اس مان ےک للا هللا شپ

 :ے ڑپءاعدب رپ ےناج لوبا سیب ورش (۲۸)

 ' (۸۵۸۸:فیرتیز7) .نرجآ ورا روش

 ٠۔ایمان اک لا رخو لواےک سا ےن ںیم

 شماری اھکا اھت ج )۳۹(

 .ا منم اتلعج و انافسواتمعطاق زلال
 (۳۳ ۵ هی ء۳ ۸۵ * وک ارولا)

 -ایانب نامش دای الپ ددا لک لکه ےک یش ںی ٹپس

 ۱ :ےڈپمامیرآپ مو )۳۰



۸۱ 

 (rani) داروها
 2 ٦ 7 تک5 وک اشاےا

 تے دام وے اکتیو ںاہی ےک یک بج ۰
 (roa) ..ناقشنمق ىشاو نمط نق نیا هللا

 الباب اپ ےب را اکے ادتای الےھج ےن سج !رٹلاےا

 :ءاعد ےیل ےک یاب نیم کن ا ۳۲)

 سی” مهمه را اھا مهلك راب ملل

SS 

 ا کک اطقاهژوز لا ئ0 سر

 هک تل ورا ی كما لكا نوش گنج جطفآ
 :raar) حج ۱ كالا

 ۱ 87 رپ مشرد لک امکان ھر اتے نج کیو ایر اغارادو زور اپ سابق

 :ےڑپ ءامد یے رکراطفا: زو بج )۳٣(
 (۲۳۵۸!رآاززا) ٦ ثدطفا فر لغو تك

 وگو زور سس زر هود هست رو ار هوره سل الا

 ۱ :ءاعد کر حب ےکراطفا (۳۵)
 (۲۳ ۵ ےرزازواا) ا دنا اشنارج الا تب 3و هقووفلا بلک الا بک



 ۸۲ ا

 . اچ« تاش بارش اش ناروا لو رت یک روا یا لس ۳

 :ٴیمدءاعد سٹ طظ افلا ناوکں ولاو ےک یواش (۳۷)

 ۔(۱۰۹۱یزت) رام ابی وكلك راو کالا كراب

 ۔ےرہاپ پن aT زا تسلط مواد کر ب ےک ہلا

 :ءاعد یل ےک ےناد ےن رکک ولس چا (۳۶)

 سس سا ںیہھشڈ ۴(۱ ۰۵۳ :یڈب ت) ار هلاك ارج

 :ءاعد کت شو ےک ےناج آصخ (۳۸)

 (۱۵٦٦:یراخج) . ویجل نیش عموشارذوغآ

 ۱ : امد ںو یر بش (۳۷۱)

 (Carga عفاف وفعلا یت ت عكر للا

E My 

 ) _ )۳۰:ے ڑپ امدید اج سی ناشر بج

 واتفاس فکنآ کل ال ها فی رول لهآ اب مکیلَع مال لا

 (دند) رت اپ نت

 ںیم رها رو سه لیپ ےس مہ بار مملو ںوریقے ا

 للا



۸۳ 

 ` تلیضف یکے دای ہکرابم ثیداحا ساللاچ
 سج کا ایامرفداشرا ےن مپ اک رہے در نادرا تر

 : روا مای ٹیداحا اچ عماد ےک لا تشاد ےک تصا کریم ےن یش

 ا ند تیتر نی ٹا کا انب تفوکس ا ات آران وک ما

 (امل 3زس )یوم بیصن تابش روا تعافخ

 ںیم سی ےہ با کیا کز رط یا یھب کر ایم تی داحا سیل اچ" نور تری آ

 ےک مارک بطری ایک ٹوک تار اپ ےک ہیں وت
 یگان اپ مچ روا ٹی دج فرض سا ےہ رفت ثم دحاطتح روا بات ےب ۸

 ۱ ید هو گی کن اب تلف ش کاپ شی دم رواد ہک ساعد ےس اپ اچ :

 ن ا لو بیت یوم رکن یر اتم اقروا لوہ ل ۳

ٰ۰ 
 _تایلالاَمغتْلااَمنا لس یلع یلص لزمر لاَ )0

 (۱: فیت کراقب) چپ ںوچینراددراد کل ھا یا اشر ےن ڈس

 رز شنل نا: مو ۋەز 6 7

 (۳: فیش یراب) ٠ کے ناسا رو کام اف ےن لیٹا پآ

 ۰ خيش نقل لم می ی لوس (۳(

 (۳:نیشط ) 5 مان اک اون نی ےک ارے پآ

(r)فن مالا مامو ويلا ىلا لزسر لا  



Ar 

 | ٴتسطصط ےل مزرزر
 لا نسخ وبلا: مامو ويال یلص لز زسزلاق (ھ) ۱

Cr) چ یک ناک الخ اھچیا اکیا ےن ایا پآ 

 )( ..یامیولرطشززهما ماسەلەن یلعو لوس ول
 (فرتینم) ۔ےدنایاامرآلز کا براش پآ

(a)اجن تّمصنم: ملعوبیلَعاىلمِلا زم لاق . 

 (۳۵۰۱: رش ی7 )- "لپ تاجتفس امری ا اظ اشرا ےن ایپ پآ

 ۱ نامی ییغایخل لس رويل ین صیا لز وسزلاق (۸) ˆ

 )4 تند ےک "بسه انا کا ۲ مارا ےس یا پآ

 کییمیبلک لمس: ملم رويل لا یلص لا لز زسزلاق (۹)

 :em ي e دوو نا کاپ اضافه آ

 کلامِ: ملم رويال ى اصلا لۇ سرلا )ا

 ۵: فی واکس با یت کار خداشرا ےیل
 امیافمگنیذعلنیرشب9 مامري ىل لزسزلاق )١(

 - چپ سر لوکس شرقي
 ۱ (۲۰۲۳ فی . ۲

 بقا زی :ملسوویلعیلصلل زسزلاق(۳)

 :i FE فرخ کرج ) درک ملا کت کا اراشا ےن یا نال پآ

 اەە ۳



۸۵ 

 ۱ ۹۷۸ت م لاوس کچ یکے ںوگول مت کا یار اشرا ےن یا پ آ

 (۱۱۳۲:ٍرگادوبا)

(ır)غطافةهنجْلا ليال: لموبیلعش یلص لوس _ 

 رک اج ںی تنج الاد ےڑ وآن کا ا فداشرا سی پآ

 `( ۵۹۸: رش ی راب )

 رزهط ريبًةالص لب: سو یلع یلص لزسز(۵)

 کارتن از زیا کا فاش ےن پآ
 0۲۵۳ فبیرثلاد)

 قزق ها ریه نآمیسمب لجيل : سو ہیلع لا یلص ل لزسز لاَق(ا٦)

 شال

 ےس ند نت ساب پا کل ک۶ اہ یس ےک نامل ا ایام فاش را می پ آ
 ( ےگ ا کس مامکہدایز
 ملک خاهلیاهئفر نخل رشت :ملسوویلغاط یلص لزسزلاق(ع)
 یر کل ارب رب بارش ویو تم بارش ایا دابا ےن ایڈ پآ

 (٣٣ےا :ہجایا)

(IA)ايش فزرغنْلا نیّورقخکال ملسومیلع ین لزمر لا  

 :AF) فیرٹم س1. وم مر هک امر ظد ادا ےن مغل پآ
 مھٹرتاآ یم یلع شآ نآ لول : ملمَو هيلع هلا یلص لا لس لاق 19

 .یکاویلاپ



۸۲ 

 رپ نا شوت اتو د شیر ناک شم تما ییا ےک ا کا ا اغرا ےن افا پآ
 ( ء۲۲ ۰: شیرش راغ ) -اتید رک جاوات کک اوس
 ڈئَنضِفزرْفَلك: مامري ىل صولا لو سرلا( ٭)

 (۲۹۸۹:فیرڑیباط) . چم کی کا ار شر ا ےن پآ

 ۱ .مکتیپلتلا شف: ملم رويل ىلا لز وسرلاف(۳۱)

 (۸۸۵:فرشئۂت) - “دعا در وک مالس یش ںی ا کا یا رف اشا ےن لپ

 5 زلویتع هاب ٦

 دم تاب یہ کیچ رگ دا کت لوگو مایا یمن کیش سم پآ ۱
r A) ۱ ٠ 

 خر ہال محال نم لس ویلا یا لۇس راق( )
 :Coir رکا رپ ناشار کا ایا ارا ےن میام پآ ا

 نھگیازوغ ابو اْقْلاا یز: ملمؤبیَلَعْشا ىلا ل زس لا۶ )

 )ورک و اوکی رکن آر ق ا ایا شرا ےن یا پآ

(ra)اقمِحاَسَمِْاىلاِابلا ْبَحَأت لس یلصولا ل ۇساق  

 ںیہ نره رک کاپ شا ںیہ گن رک ایام اشرا ےن پآ
TE) 

 اها وأنا یا شقب:ملسوییلع# یل صل لزسز لاقق )۳

 :eta) :ںیر )- ناز کید هرس دلا چوب کا ام رد اشرا ےن پآ

 دانی سلف شخ نت مامري ىيا زمزلاف (٢ك)



۸4 

 :ila) فرخ یش )- چ لاس مهد سد کیا اخرا ےن نیہ پآ

(A)ارىبعنالۇ اري: لسوبیلغل ىل ولا لزسز لاق ` _ 

 کنگ لایت ان راهی ںایتاس آھ ےک ںوگول کی ام رن ارا ےن اف پآ

 ۱ (۳۰۳ ۸: فررشیراخہ ) ۱

 فا رکشنل سالار کشی نم لس میلغل یلص لا لزسز لاگ )4(

 AS اکر للا هد ا ںیہ کن وگو کا 1 اد اشرا دم پآ

(PANS) r 

 .مخاگنلقوطاشلا:ملسوییلعایلضللوسولاق - (۳۰)
 (۸٦٦فیرت یو )ب “ور کم اس لپ ےس ےنر کت یچ تاب ای افشان پآ ۱

(PDلازهناک ناول لق: سو یلغ#لیلضالا لوسزلاق  

 (۲۳ ۱:ناجن) و الا تاب ات کا فو اشراف پآ

 فدضابطل ملكنا: علم ویلا یلص ِلل لو وس زلاق ۰

 :erd) فرٹیراٹ) ےس “قرصان اب یلص کا ا اشر ےن ایا پآ

(rr)ةلاتق و قزسف ملشملا باجی : لس ذیل لا یلض لا لوسو لاق  

 لم
 بی رک رک توا ے ناد لاگو ں ونال ایام رار ےن یا پآ

 6۷۰۳۳: بیر ی راغب ) ۱ ۱

 زغاممْلا عادي :ملسو يیلَعشى لص للزمرلاق (۳0) <
 “ےہ لوم لاع لاش اک اپ شا ںی تیم اجا کا اخرا ےن ایڈ پآ

 (۵۰:جابنا) ۱



۸۸ 

 _تاھتالا مانا تخَنِعأ:مَلعزدیلعلل یلص لۇمز لاق (۳۵) "
 (۳۱۰۳: فرش لان) ی ےک لومرق ےک لا تنج کا امر فدا دا ےن قیا پآ

 جا باوباطمۇأدلا وأ :ملمو ويعا ىل لب لزسر لاق سو

 -“ےدہادرداک ÇÊ است ںوزادرد ےک نج پاپ ا ا اشا ےن مقا پآ

 9۰۰: فرثیزرر)

 مهریفص ىلع ۃَوخ الا ریہگ یخ :ملسو یلغ هل یلص ولا لؤمو اٹ (۳ع)
 دلو یلعدب لا حک

 ناک لادایج ایج ےہ ایا اب سد یک یئاھب ےب کا امر فداشرا نسل پآ

 (ناھیالاپعش) دالدا

 یالةلزتمبالاهلا:ملسودیلع"یلصطلزسلاف )۳۸( 

 (۳۳۵۸:فیرشیرام) “ےہ ماظم 8 لارلاخ ہک ایا ناغرا ےن یا ہپ آ

 زیخز هلا باتک ید ریغ :ملسو هيلع لل یلص هلا لزسو لاق (۳۹)

 28ا رشته بال شا تاب نت کا ار اشرا ےن نیا پآ
E(۶٠۷فبرت+ )  

 داش :ںیمحت یلع مالالا ییب : ملسز هیلغ 0 ىلص لا لزسز لاق )۳۰

 حلاو قالا ۂاتیاو قاَصلاماقاو هلو سرو هدبع ادمحم ناو لا ال نآ

 ۔ٌناَضَنَرْمْزَضَو

 ٰ یاگاکت اب ںا کیا رپ وان دی کالا ایام رفواشرا ےن ملتا پآ

 زا رود ء ںیہ لوس روا ے تب شا روا نگو لوگو سکس ارکان

 ۔اتکرے زور ےک فیر امر یس وچ بدان ےھت وچ انب دق اک ےمرسیتء انکم ناف



000 

 شر یو

 س ثیداحاورایخا

 کاک اتسورنچ
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